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 ظ55 همالقأر اثآ

 ١م# هرعشن ودب 107/5 هرثن نمسك

 كب قوز م مهاربا

 او. ةنافلؤم اود هتازيمم 191 هتتجرتا

 ْ ١و همالقأراث

 او.5 هرعش نمدبن #19 هرثن نمسك

 ىناتسلا س رطب ملعملا

 م.ا// هتافلؤم ؟.5 هتازبممت ؟.6 هتمجرت

 ” هه همالقأراث ١

 .٠٠8 هرثأ نمبخن !

 ىرايسالا احن ىئداملا دبع خيشلا

 مغ هتافلّؤم سوس هتازبمما ج0+ هتججرت

 ما همالقأراث آ

 بابوا هرعش نمذبل 776 هرثن نمبخن

 مسبب باتكلا نع تاماك

 مس ءاحر

 موس سربفلا



 سروفلا عر

 ١" ندي ورادلا قلع دبسلا

 407 هتافلؤم هان هتازمم 4+ هتجرت

 54 همالقأر اثآ

 #0 هرعشنمذبل 44 هرثن نمبخت

 ىجزايلا فيصان خسيشلا

 -.؟ هتافلؤم <+ هتازمث 4. هتجر

 "4 همالقأراثآ

 بإب هرعش نم ذبن 54 هرثن نمبختن

 ظ كب مقار ةغافر

 هيس هتافلؤم هيج هتازيمم هي. هتمجرت
 ةيو همالقأر اثآ

 ه4 هرعشنمذبن هيه هرثن نمسح
 ىسولالا ب اهشااءانثااوبأ

 0 ومس هتافلؤم ٠.؟+ هتازيمم هه هتجرت

 ْ * ع همالقأراثآ

 وهوا هرعش نمذبن ٠١4 هرثن نمبت
 سرافدمحأ خيشلا

 ويوم هنادلّؤم وو هتازيحم ١١١ هتمجرت

 ظ ا« همالقأرانآ

 ؛وه. هرعش نم ذبل ١١4 هرثن نمبخت
 ىرئازجلارداقلادبعريمالا

 ببي ةتافلؤم ١/4 هتازنمم والا هتمجر



 + باتكمااءادها

 ١١ه مويلا ىلا ىلهاجارضعااذنمى ردلاءاشن الار اوطأ اهفو . باتكلاةمدقم

 ردب وقنسح خ.يشلا

 ىو. هتافلؤم ١م هتازمم ةا/ هتمجرت

 .٠ همالقأراثآ

 ١" هرعشنمذبب ٠١+ هرثن نمبخن

 ظ قو رافلا ىرمعلا قابلا دبع

 ' م .ةتافلؤم مم هتازمم مب هتجر

 1 همالقأر اثآ

 ' م. هرعش نمذبلا 79. هرثث نمسك

  نبدلاباهشدمح خيشلا

 مسرب هتادلؤم مس .هتازيم مو. هتمجرت

 00 همالقأراث

 وسناب رعش نم كبل 7# هرثأ نم بخت
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 هنك امأ ىلاباوصلا نملودجلا اذهىفامهملقب دربنا ركلا'ىراقلا نموجرملا

 : هتءارقىف ىضملا لبق

 .قيطنملا قيطنملا ” .

 ىبصأ) .اوبطأ 200 د

 هتانأ هنايآ ١2 ىوورس  مسأو

 مثرحسلو ممرحسأ 4 مم
 ىع قع + 00

 رادلا 'ارذلا سد

 ةادأ تاذآ ش4

 نمو نميز“ 40



 لك تدنفاك اهنلزنم تاه ارغ ٠ مويلاق> انيدبأ نيب ةئاق تاعل ملاك لازتالو ظ

  عطقناف ةريخالار وصعلا ف قزشلا مب بيصأ ىلا دولا ةرتف فاه انمفيلأأتلا عاونأ

 تفداصول ةبيطةو دق نوكت نا ةقيلخ تناكنب ريثكلاجرةايحمايالا تبهذو فيلأتلا

 املغن ةمةيانع مراثآو مطامعأ

 اذه "ذأ ةلاك ةمالا نعو ءاب دالأمنا اوخنا نعل مف ىب ودنا انقي دصءاج

 هباتك عضوف اهضعب وأ اهلك ةدئافلا ىلع ظفتحم ناىسع تافام كاردتساو أطخلا

 ىف هريثأتو هملقراث آو رعاشوأ ب تاكب.دأ لك ةاشنب م نأهيفامزتلم « ناييلا نايعأ 7

 ماما نمتشيبت دقلو ٠ نآلاىلا شع ثلاثلا نرقلارك نم ىب رعلابدالا ضامنأ

 ملعلاو ةفرعملاف مأفاك هنأ ىسرصعلا اذه ءابدأ ىلعةزيم»ل نا مظعلا هلمع ىن ودنشلا

 ظ ةذالجلاو ربصلا ىلع مايالا ةبلاممو همزعذيفنتب مهلضفو

 ناو نوقرفتم تاتثا ئضاملان رقامأشن أ نبذلاى رعلان ابل لاحر نا ملعي نمو

 ة>حصلا دسصقناو مراثآو مهتامج رتبتبهذنرقلا اذه لهأ ىف كحتسا ىذلا لامهالا

 اذه ريغرطق نمقثاقلا عالطتسا ىلع ل. وطربصو ثحبلا ىف بعت ىلا جاتحي كلذ ىف

 « نايعالا» بحاصنا ملعيةبوب دحلاةب رصملا بتكلارادري غبتكر ودو رطقلا

 07 هبئرقي قحديعلاة اعلا ريثك « هضو رن قد سرشلا ىلع نلاج
 ىف برضي, بل اطلا ىنغت امنا لدع ةدابش تدب, ةمدقم تأر قف هباتكى ع تعلطا

 رودعلا ةيمج فرييغتلا نمهيلغأرطامو ىن رعلا بولسالا ةف رم ىلا ادصقراهسالا نوطإ

 ةياتكلا لعفتامةفرعمىلا ًادصقؤأ ٠ ةرابعلادب وتو ةغالبلا قنور ىلع ءاقب الا عم

 دنع قرشااىف ؟هلا عا اودو كلا نوكش نمهلأ ةلأسو ذختن تنتاك امو سفنلال

 لوقأاه قد سانلا ىريسو ؛. نيببسلدن الا دنع. ب رخلا ىف ؤ نييسابعلاو نييومالا
 مللاعاش نإ ليلا باعكسلا اذه لوانتب مهظح لكي موب



 ىوا.هحلا دمت خيشلا بدالا ناكللو

 نس بيدالا نقي دصدب عنص ٠ عتم عببشم ب اتكمسا س « نايا نايعأ 1
 رصعلا اذهىف ىبرغاابدالاةجاحم طبترمهعوضوهفوهو ٠ ىب ودنسلا ىدنفأ

 هبحاصل ظاشنلا بابسأ ايحبنانجسلاو , هصءاتفساالو كانا

 ظ ههدبجلا ومو فيل أتءانع لعربصي قدبيدالا ظ

 عضو نغار وصقهتنطفو هيدأ ةرفو وى ودنسلا ةءافكى دج اننالال كلذ لوق

 لمعلا نعاضؤكن انئاب دأ منن ردتقملا قالخأ ىف فعن اننال لب . هياكل ثمأب انك ١

 ةمالا ىلا مهنملاجر وأل جر نلعأ كو «فينضتلاو فيلأتلا نمامأسو ثحبللةلالمف 2

 هده ىناسللاو ةغللاروط اهيضقةي ىتاا ةمدخبا قحب ىب رعلابدالل مايقاا ىلع مهتءزع

 . .دوعقف دوجالإم_متافلؤم ىلا فوشنلاو مهب صب رتلالوطدعب مهنم نكي  مايالا

 هنئاوزخأ اهماع نععاطقت اوأ ل مهلا ىفءا دج الا نعسفا ريض اال

 ةيبدالا هتءافكى لا عمم نأ عاطتسساهناب انعنقأدقلف ٠ ىو دنسلاانةي دص 5(

 | ٠ عجارملا تاقرفتمفةقداصلا قئاقألا نعثمجبلاةق مو فيلأتلا ىلع ربصلا

 . علطأسو .٠ باتكلك هيضتقيام ظعأةبانع ىضتقيانيلا هجرخأ ىذلا باتكلاو 1

 هتمهربك. و ءهدمح لزج ىت>ةبانعلا كات ةميق ىلعع ىراقلا
 مهطامعأ نزيلاجرلاةايحةفساف نوكت نأ هبشت بتك ةمأ لك دنع فيلأتلا عونىف

 ..بنيي شاغ قلاةفيبلا ف دريغو أب يطلارثالا نمل در لكمارآ سك تاهل لف

 ةيب رملا ءانبأ نم ىلوالار ودصاا لأ ىدلةلزنم تافلؤملانم عونلا اذه ناكدقو



 باتكلا نع تاملك ظ فري

 ُ ديؤلا ةديرج هلك »

 هل اباتكف ورعملابتاكلا ىب ودنسلا ىدنفا نسح لضافلابيدالا :رضح عضو

 لوأ نم ءارعشلاو باتكسلا نايعأو ءابدالا مالعا هسيفمجرت « نايبلانايعأ > هاهس

 رك ذب وهف . هيلا قبس نسح بواسأ ىلعهبتر و ن"الاىلا ىرجحلارشع ثلاثلانرقلا
 تعسنرا ىتلا ةينهذلا ةروصلان ع هيف نيبب هتازيمم ىف لصفب اهوفقي مث مجرتملا ةايح

 هسيلب ثيحاهتانونكم ءارقتساوهنابانكس ردو مجرتملا تافلؤم هتعلاطمنم هتليخم ىف
 لصف هواة. من . ةءاصالا لاونع كيحو فاصن الاديب جسن اكحم ابونزييعلاو فصولا نم

 راثآ ىف اناب دزفي مث ٠ ديف. الامواهنم عقاب امو اهتلزيموا_متاعوضومو هتافلؤمن اب ىف

 تاقيلعتلاو حورشلاب ىثوم همظنو مجرتاا رثن نم اديج هاربام هيف راتخيف ةمالقأ
 ْ نيمجرتملا روصب لحب

 ةمطادعب وءعالطالا ةعْسو«ةيبدالا ةناكملا لضافلاهفلؤه ةرضح ىف فرع نمو

 هللا ءاشنا اهعتمأو ةدلاهلا بتكلاعقأنم نوكيس اذههباتكنأ مع« ىأراا ذاقو



 79090: رخش نم ذب نوع راو ل سا

 ب! شنلا نسح

 لين ىلع الين بصلاب تقش رأكف * لجنلاقدحلاة ران نم؟رذحا ول

 لتقلاو رسالا ن:تءاشام كرمعل * هبت لعف'ئرمابلق تيكا 1

 لغش ىفو ءايع ىف ىسمأف داؤف * لا ىف مارغلادانز تر وأ تنراعبمو

 لزذلا نم قس كاوا امتامقس #« انل تجسن اهظاحلا تازغ ناو

 لسبق :نم هلبكت ل بلقب اهاوه * ى«أ تظقأ اهنافجأ تسعنناوب

 لكلاو لغلا ةاجخ هتكردأ دقو * ىنالاف دنهملاب اهوهبش دنا

 : هلرسلاا نا رع هك متطلغ تلقف ركش اهب اولاقو

 لحكلا نم داوسااضيبلا هتاف * اهنوفج رحس لاذعلا ركنأ نقل

 د

 ظ لذملا ق باس ىوطاواههف فيساا ىرت « اههدهقئاقر ىف.ىلوذع لمأت

 لزه ب نماكمىف 5-5 عراصم #« اهئاف. نويعلا ثيح نفقت الف:

 لجنااىوهنمىول نملب لطب ىلا * مثاق برحلاو ماق نم لطب امو

 للا ىلع لالدلا امريصقي واب رق « اهات لوق_علاب ان وعل ىمفتب

 لدع.الب الادتعاو ًاددحو اياضر: «> الطلاو مجرلاو نابلا نيصفلام امه

 ليضإلا ىفب مئانسنلا رجب نم هان ف اننا ةاقالا ىلتنا ا

 . هللاءاش نا ناثب ىل سو رفسلاا ذه نم لوالا مسقلا | دهريبحت نع للقلا فقو اندىلا

 ١514 ةنس سرام 5 يقفاوملا »سب ةنس يناثلا عيب ر 6. يف ةرهاقلا



 هرعشنم كبن - ىرايبالا احن ىداهلا دبع خيشلل ٠

 لفثئذلةعلا فيفخ: مالم القثو-#« !دأ الو انيناوق عارت الو
 ىلع بمحلال نكل ضفرلااونسحتساو# ؛ مهنبب نوناقلا اوضفر: دق سانلاف ؛

 لزالا.ىف نمحرلا مرحنام. لياحت ١ ىأ ندقلا ؛ الا: ممم. سيلو

 لغش ىف نإب اداؤف ىلسو الس * قفلساو مهلا رانب مووطلا لساو

 لدج هل قاس ىلع كنم .ضبقلاب * اطسنه قووارلاب لابلا قورو

 لملا ىف سمشلل اهتءلطب .ىرزت .ه .ةسنآ ىظلاك ةيقاس فك نم

 00 لك كلقأ اذإ هنو ىأت ه هتبلط ءاملظلا ق ردنبا .لوفت

 لهن الو لع الب ىركس نيفطع_لا ةلئام نيدشكلا ةرماض ءافيق

 لحكلاب بابلالا ةرحاس نادرأ )ا ةرطاع نافجالا ةرئاف ءافطو

 لطبلا دحوالا حد رصم راطقأ * كيماناع هنن اماذزأ حوفت

 ْ ددؤس بو: ىف هيت تحضأف ت « و ريب رهدلا فصن أدق فيصنب

 دهشي لال اىرمءاىحضأ ندم « لا لك رخافت تحبصأ قلو

 دما زجعم لثع ىدحت *« اوسع هلثك انئعمس ام

 ليفو نآيبلا _٠رم طعس نسحأ ىف ىراردلاو ردلا ١"

 دم نيد لضف  ىلوأ ناك + ىوسع دهنكا ىلا

 د>ب تابنم ءاهظائورأو ب د« ذعلا هرثوكب ىوترا ىورتول

 . دهعم نمالا ىف :لقعلا ناك,ناو * :بتع الف ظولظملا مسقنملج
 دمرس-دلوتلا ' نع" ىلاعتء * +اش ام انياع ئضق. ىلوم مح

 ديرؤم دمح نسحو؛ ىزاوب ال « .لضفب فيصن الهلا فيلحخ مد



 ب 3 زعم لبن ببن ىراالا أ نيداطلا ديع خبل

 نك ةهالل_بلا هلامأو كايدو كلاحنأو كاع ىذلاهدملا ىديس لوقف عجرا م 0

 « هرخانم د>أ ع ربح 4 هرمأ عيا نك ىف بدلا هللدحجلاو 6 لوبا ثداملا كلذ 1

 ركشب امربك أو دم امرثك ًاركشلاو دما ىل اءتهلو نا ينج 7 0

 0 هريس

 نويملا ماوس

 لبق ىوبلل قح ءافو لقو * لبقلا ديغلا دودخ دورو فطقأ

 ىلخ هنم لالا دنعرذملاف لابت * الو راذعلا ىلا ىف كراذعماخاو

 للعلا نم ىئشي ىذلا احلا نم * اللع ةينوجرز تفرطب برشاو
 لسقلاو : ظام الل ضرعت نم * تضرعمهسأ نم رذح ىلع نكو

 لهو ىفو اهنم جهو ىف تبدت .* اجبم تدر الا تنرام نيعأ نم

 لزغلا ىف: ظاحلالل ةساملا امنم * ىرتف انضلا بون تلنغام كبح

 لسالاو نابلا نوصل ةقوشعم #* تيد ةقوشم تهد زاد ودقرصهاو

 فكل نمامالينكك منك ل معباو *« ارصت# :صخلاة يوتا علا

 للا براشلادح برض ب فخ الو *« ارض مسم نم فشتراف اشنتناو

 للعلا نم اران دق ف فطتو # ديكن هسا تفيقينشرلار

 ظ لسعلاب جش دق اهقرق هساك نم * ايستحم رغثلا حاقا نصغ ضعو .

 لذجلاب حارتالا حرطاو , ادب ولا + يف نت الو نوتاقو دوعب برطاو



 هركد ف نم بخت دس ىرايبالااب ىداحلا دبع خيشلا 3 7

 : فوفش 0: كورال اهب ىلإو « ترفنتسا ىنم كلضف سناوالو « تارخ ًانتسا

 1 فوفشلا انسحب

 نامالا ءازغنتس ىمنالو ؛ كاركذؤو كركذ جطنم اجتيبما . كلان نحقينلن

 'ظ « كايحم ةيؤرو كايحماودالا

 1 وداع ن.ذعال «نيبئاغلا نم ناكمأ «نيبملا كب اتكده ده ىرأ ال ىلام ى ديس ْ

 0 نيقي ابنب كت>اس ابسنم ىنبت.!ي « نيبمن اطلس, ىنتايلوأهنحذالوأ اددشاا ذع

 - ىفدب طحيمام طاخأ نافأ « ىونلانمعرجلا ىلقلء اش هنا ىنيقيف ىوجلا نم ىنيق

 دجامةعا اربلا تيثرو دج زاوأ 7 دحأو هتبحأ مخرلةطبغلا فيس درج « دحأ ةغالبلا,

 . ؟بباكب !هنا الك « حرمو ناوخاللهدخرعصو نار جهلا شدج دنج « حزموأ

 م ركرقو درشاعب ر ناك ناو.

 كينب يسأل « نينملا تاممن امفاطعأ زهت تناكىتلا كلئامج ل اهكئام ىديس

 . ةفاطللا لوم اهبت بعل ىلا كلئ امثل امواهتدامكن ثنتملو تنست «نينأ نآلك ىف هل ىذلا
 < تالفارل ؛ اهتاداغروح ى :ةمرت ملو تنجحت « ةفانكلانمذلأو « ةفاظللا نم ىلحأ و

 اتجه رئارحىف
 لعل 6 لاعاد وهل سلو لالا كلذامو «ليلدنم هلامولالدلا اذ_هامىديس

 نعتنكوأ 4 قاحلاكلكب نافارصقمتنكنا ليلجلا ب انج ا كلذ نم ليما كلذ

 ئ قلتم كباب ىلعن الا ىناف تفلسأ مف ترضقأ ءافولا

 اال ١ ٠ لبو كيو كيدلاو © كتيلامع ”نافلا اذتهام# كِيبأَو ىئديس

 ' « كاباجس ءاسناس>الاريغب قزق نأ" كايلغ نكمأ فيكى ديس « كيف لهأ ناك:
 2 تاومسلاف ماثتلالاو قرحلانا ًاضيأ ل يقدقو « لاح الو دئاوعلا قره ليبسالو

 .يدعاس ىلا كنانح ىلا كدوعب دتشي قع « ىديس ىديسلوقأ لازأ الو لاح



 اذن ةثإ قم بخاسب ىرايبالابن يداهلا دبع خنيشلا

 نع دقالخ أوان دح كيني سيلجو.«مانيال سينأ انمهسيفن نسق لكل تن مللاو
 «نوزطيلاهلضفب نعذبم باتكلدهنا « نورطسبامو مقا ن « مادملاو ىمادنلا

 ا:سح !دقع ناكل روصولو الا لففلالو « ىبعللةغالببلارازس أن مءاحوالا فرد هنفام

 قوهؤالا “لصف الو « حور بدالادسجلوهوالا « ىنعمنمهيفامو « انسح لك ديج
 حاتفمو ؛ برعلا ناسل نا.جرتو « بدالا رجايد ناشكوبف « حو ةءاتكشلاءامس

 تابأرأ ةيلحو ع مالككلا :ناسرف ةدحو « نافرغلاءاذب نبأ طبابسصمو «نايباا تاو

 » ءاممنلا و ءالبتلا قا دخأ ةجيم و « ءانذالا عق عقاصفةضورو : مالحالا و تابلالا

 ءاودلهنا « ئجساذال يالاو ىحتضااو «رثنلاو مظنلاءاشنا. ةوهقو « ربصعلا ةفالستو:

 «اهانبو نائباادعاسو « هناسل وندالاةجبملةناو ؛ ىج لكل ءافدشوءاد لكلا

 فك انارأو « لصؤتلا نسخ ةغالبلا جونىلا نوكي ىو « لسرتلا نوكي كك انملع
 «هت> اضف رايطأ تدرغ « ناسللارام_هشالا ةكحب قطني فيكو « نايبلار حسن 15

 قئادح نعهننطارقتمسب و « برافلا تيحأو ىلا تب رظأف«هتغالا نانفأّلَع
 لعق ع و ان ودك افوءابلغ قئادحامفاميأ رف هس اق

 .هو.و ةدودههتناك امدعبةباطخلا جورب ىنب و 4 ةدودسم تناكنا

 .ىاواطلا ديلا لا,ةلاسر رم

 رمت ىلع لازب ال ىنذلاو كدهما سني ىذلا كبي كيسانت بجوأ ىذلاام ىديبس

 قب, « قداصلا ريقفلا كيد ص ىف هتمهوتىذلاامو « َككِدوىعري و. كلا بقر,مايالا

 قئاوكب:و قماواهمبوهوهنعِكإئ اسر .تاقدسص تبعطق

 قغ كسيتك ى ءارعلام.ىديس «: قع ءاضغالاو « ,ىنجتتلا اذهامإ ىرديس



 هرثن نم تحت نب ئواببالا 5 ىدا هلا دبع خيشلا ظ ضيا

 بتكلاو# ىف هيلع بيسنلاريسغمدق: ىفانيال كلذو « امههاوس نمم متت مىلادئاصقلا

 اوه م 0م ىد ']ر ًالاوهناك أ ريكا ناكوامهريغؤم اعمل قمو « امهريغواملمشبانم لئاسرلاو

 .كلذف مهأ مالبسلاو 6 ميدقنمءايدالاةنسوةنسلاو باتيك !اهيلادشر اك « مدقتلاب

 « ىلصللاوه نوكي ناب رد_جأو م مالكلا ب ار حف امهتماماب قحأ نوكيف « مانملا

 جتحا الو « ح.يحر ظن هنا تننظو  ىلرهظ ناك اذكحدملا < « ىل- غلا بيسنلاو

 ًادادسو ىرزالا د .ث كلذ نمناك « عامجالابعورشمبجاولا لبق لفتاانأب ديسلا

 00 و بيسنلا ىذلا هلث: حدملا ةلب اقمامأ او « عازنالب لفت مالسلا ءادتبا اذا ىرطظنا

 ىنخال اك تايآآلا نمريثك ىف هكرت نعربع لب بجاو وهو « ركشلاب ةىنااةلب اقم نف

 189 ديسلل ضرع ناك ىذلا ضرغلانا ىلسس+# ناك امي رو « رفكلاب دي_سلا لع

 ىنواىسال مازلالادبهنلوطت اللوطيام ةيسضقلا كلتىناعم ىف رظناا نع ءاضغالا

 ىلا باث: « مالسلا هيلع اودرتالف مال_سلا لبق مالكا أدب نمفيررمثلا ثيدحلا

 امام قطنأ برعلاو 6 لثم ادام لو> موحنال دي_سل' كرادمناتكردأو 4 لع

 » لاونملاة_يديلا 4 لاثملاةعب دبا ةلاسرلا هذه « دعي و» اهمئاسرفب فرع [ليظاو

 ةراهزأ قا دحجتو 2 روج د ىفةقرشم بك اوكمأ « رو>روحنىف ءللأ « لاثملاةديعبلا

 نع ةمساب روغثو « بادآدئارف ىناءممأ « بارتأ بعاوكىناههو « راءشأ قئاقر مأ

 سوطو؛« تسفنت ةيلاغمأ 6« تدسوطن ةيناغو « نايب ضاي رف عيدب روهز مأ « نامج

 3 ةعا دبلا حب اصع ةعءاربلاءامستني زةلاسر « رهزأ ل اضفلان سرط مأ 6 اد

 لآ ل اهلكرلاع نا حان قلأ نددت عت تدر عاف شا ناوخالئ اسرتفزَو

 كاردأ امو « هتلضفةبادبااغئادن رهاوجو الاةباطخ لصفالو 6 هتاصفالا باظخ

 ابدالا لماجماجو « افرظ'ىلمفرظ « ةيعاو نذأو « ةيكاز سفن لك ةّيقب « هيفان

 قدحت::قادحالااط قدحو ©« تانجتولا اهنمدروتت نانج لب 6 افرعتب اط فالس

 انت 2 نجا نتاع
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 ء همر

 مير سيارابا
 5 رع 0

 ئإ

 بدحالا ىلا ةلاينز نم

 ءاسأو أطخ أ دةفهتبلح ىف هءماطخ نم ىذلا هسرافو بدالا خيشمللا هظفحديسلا

 ساردنالا دمي هملاممنو و « اهديسشو هروصق ىنب ىذلا وهوال فيك « بدالا

 ىلجو « هرابخأ عفروءادتبا همالعأ بصنو « هرانمنايباا ليبس ف عفرو « اهددحو
 ليصفتب لمجتر « اب رعابارتأرودحلا نمهدئارخز ربأو «ءابطخلا نم ب اطخال هسئارع

 هنداعمنم ج رختساو « هليسااحيضوت هنمهءاشتام نييبتب لضفتو « هلج نمل جأام

 نم نكمذا « هاياضق جلاقن نع ءال_ضفلا هل تح شرت م جتنتسا او « هافصف هزيرإ

 رصعلاةداس نيب نمزمبو « باصأ ثيحءاخرد سعأب ىرحت ىهف ىناعملاحاير ففي رصت

 لاخلا ناسل تيأرو < كلا ف رغحافاف تف « باطحلا لصفو ةكحاهللا هانأ نإ

 «باتكلا نمداوج لكهداوج ايكن اهر ىف لاح ثيحو « ؟«> دق برعلا ن اسأ ىف ٍدرفتلاب

 نكل « باتكلان هلع هدنعىذلالاقهبترضاحامهقفلاريخو « ارضاح لافامهمو .

 بوطحلا ةنسأب ىهىتلا ةركفلاةيدوأ نملاسو « هحب رقلا ةسحب رقلاىفلاج ىذلا

 وحن ىف هدعب نف برعلاةداعد, ترجاك و هاهنا عدلا ىلع بيسنلا يدقتن ا « هحب رج

 « نايبلانايعأ » «ا)و مو :
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 وبدحلا مساىفازغل اهنهض ةيعانصةلاسر غضودق ىرايبالا ناك  ملاطملا دوعس

 مسالا اذمم هاعد ب اتك ىف زغللا اذه لحوتلاسرلاهذهح رشم ةمحرلا هيلع ليعامسا

 نب ريبك نيداجبىفعقاو ليلجب اتكوهوانفنيعب رأو ةسمخزغللا اذهنمج رختساو

 , قالوبةعبطمف ع وبطمو

 اهررح ناك ىلا سجربلاة دب رج نيب ةك احلا ىف هعضو ب اتك بقال مجعنلا

 ةناتسالاب اهتشن بئاوجلاّةدب رجنيب و ىسنوتلاىرب ره |ناملس سي رابىفةيب رعلاب
 ءىثنم زيربتب اهيف كح «ةيئاشن |نونف ف تاداقتن او «ةئ , وما ذخ ام ىفسراف دمح ا خيشلا

 ه 1/4 0 باكل ادم 0 ٠ سدجربلار ر ىلع بئاوجلا

 ٠ دوجولار دانوهو

 ضعب ىلا امظنوًارثن هنالسسارم نمريثكلا ىو> باتك  ةيبدالا لئاسولا

 نطعولا ةعبطم ىف م ٠ ىتاوللا ديسلاو بدحالا خيشلا امس ال هرصع ءابدأ

 لوادت»م روهشم وهو ه ١.1١ ةنس

 .ةيملعلاطبا وضلا ظن ىفةب ردلا بك اوكلاو ٠ مالكلا تاثلثم ىف ماك الا حبق هلو

 حورلا لاو>أ ةفرعح وتفملا بابلاو ٠ ىنالطسقلاة مدقم حيضوت ىف ىنامالا لينو

 حيو . ةدوغالادادضالا ىف قرودلاو ٠ ىنغملا ىشاوح ىلع ىنبملارصقلاو .٠ فوصتللا ف

 ريغو ٠ 1 ومالا ىثاوح ىلع سوفنلا حو رتو ٠ بدالاق هك اوفلأو . ىناعملا

 خوبطماهرثك أةريثك ظب راقتو لئاسر كلذ



 0 هتاريمم 3 ىرايبالا امن ىداهلا دبع خيشلا

 هاما ) ة ةندس . فوت نأى لام لظفاهءانفاو هعينتماأةلادتسالا »ان 56

 هللا همحر ( م 1م

 ركشلاب هلك ذتىب رعلا بدالا نونف ىفدادحمالقأو رغدايأ ىداسحلا دبع خسيشثلا

 لام «هلاقثأ لمحتو« هلاوهأ مشت ىف اطرفم« عجسلاباعاوم ناك هنأر يغ ءءانثلاب رثؤتو

 نأ نظي ناك هلءاو « هسو رططاس ىلع اهتقارإ نمأرثكم « عيدبلا تاكن ىلع

 ؛ حاو رالا ثيغو« سوفنلا ضيف تدسلو اهماطت ىلع صد رحلا ىلاداقنتاعا ةباعكسلا

 اثعبمو « ناهذالا ن نماوكل ًاراثمالإ امنونفوةفالاتناكامو ؛ تاكلملاىحوو

 فاكشلا لهأ بدأ ىلع نيستفاهنألا نم ناك هنأ ىنَظ ىف حوا رتيدتلو . ركفلا اياطا

 ىفممراثآ عببتت ومما ذتحا ف نيط رغما « هئارعشو سل دنالا بانك ةماعلا

 . نسا قوذلا كل نيابم « ملسلاع.بطلل فل اوه اممم هناسانجو عبدبلا تاقابط

 مل نو دموهام ىلع ه سفن فقو و « نييسلدنالا بدأب بدأت سانلا نمادحأ اني أر اماقو

 نييقرشلاءال ضف نمبدالا لهأ نيب راص نأهارس ب غناك مث « روثنمو موظنم نم

 لوف نمزربملاناك امو ٠ هبطخو هناريب© ىف لضفلا روفوم « هبدأ ىفرثالا دوم

 ماسامالولو ٠ نيبقرشلا نم لضفلا لهأ نايعال نلت نمالا سلدنالا ىف ءايدالا

 » نيبتاكلاما ركلا نمدعل ؛هوظن ىف لمعتاا نمهيلع اهلمحو « و رثث ىف فاك.تل| نم هسفن هن

 نيذلا هنامز ءايدأر باك أن مناك هنأ هئط+ الفد ذه هتتافاذاو« نيلجلاءارعشلا نمبسس>و

 دهعلا كلذىف مهنم هئايجحنةردن ىلعدث املع نيب نمرهزالا مهبجحنأ



 هتمجرث - ىرايبالا ان ىداهلا دبع خسيشنا ففي

 ىقرايبالا امنئداهلادبعخيشلا

 لا وه

 هيو سسك

 ةيب رغلا ملقا ىرق نم رايبأ ةيرقىف دلو احن ناوضرديسلا نب ىدا-هلا دبعوه

 "ىدابم هنقلف لضفااو معلا لهأ نم هدلاوناكو ( م ١م ه ١١5 ]) ةنسرصع

 رهزالاب هقحلأمبارعالاو نونفلاناولأو باد الاةوالدهقاذأو ةباتكلاوةءارقلا

 نأ ث باامو ةين اسلو ةينيد نمةب رهزالا مولعااراس ىلعابيف لصح لِ وطةدمهب ر واخ

 دهعو هترضح ىلا هاعداشإ,ليعامسا وب دحلا ىلا هلبضفا ءاملو ٠ هرك ذدعب وهتيصعاذ

 ىلع هتبظاوم عم مايقريخ هيلادهعاس؟ ماقف ةيب رعلا ب اد"الا مهنيقلتو هلاجنأ بيدأت ىفديلا

 لاجر هيلع ج رختو هنامزءارعشو هرصعءايدأ ةلسا سمو رهزالا عماجلا ىف سي ردتلا

 ذخؤي و ٠ لي وطلا نسح خيشلا ةمالعلامميب نمرك ذلا,صخن لضفااو معلا اورهعشا

 ريهشلا شاب قي دص ليعامسا نيب ودنبيةفلالا جئاشو نأ هلث اسر ضعب ىفرج رثملا هيدك امم

 ضعب ىلا وبدل ازعوأف ليعامساوب دار د هيلعرغوأف ماربام ىلع نكست شنفملاب
 رايبا مأف ٠ هانكسل رخآ دلب رايتخاو ةرهاقلا كلرتب هل جرقملا ىلا بكي. .نأ هتسصاخ

 هاندأو هب رقو هيلا ليعامسا وب دما هاعدتساف قيدص ليعامما بكت نأ ىلا اه ثكمو

 ىلوت نأ ىلاهتبانعب اظوحاملازامو ٠ هاياطعرب زغو هلضفلاجس نم هيلع ضافأو



 فرح هرثن نم بخت ىناتسبلا سرطب

 لاطاذاو « ةيلصالاةذللا اهتاد ددبفت اهارنةجرادلاةغللا هذ هو 3 ب ةنانع

 نارمالا رخآىف برعلامزتلبف هتتامأام قوف اهظافلأ نم اريثكت يك اذكهاماعلاحلا

 ةحرادلا ةغللا اوطعب وةيلصالا ممتاغلب نمرالاو نانويلا لعفاس ةيب رعلاةغللاباولعفي

 ةفلاكط تف شيتفتلا باحصأو ءاملعلاة غل ةيلصالا ةغللاريصتف « ةيلصالا ةغللا لح

 « هذفهنم مظعأب رملة يايا ويعيس نويقتب نكن كم الو < حرف الا دنع ةينيئاللا

 اهتداي ز ىلعةدايزلاانلمأو مايالا هذهىف عباطماو بتاكم لاو سرادملاددءدايدزا نكسلو

 'ء ليبقلا اذه نمةنبن ًامطلا نم ائيشانل نالعج ىت ا ايف
 تءطقت اف لعلا ىف راك الاو كولملا ةبغر تطقسىت> كلذك برعلاتلازامو

 مفاهنم هريثكدتف ىح هتافتصمت سردو « هلوصحت ىف ئعسلالطعتو « بلطلا ب ابسأ

 لهجلا ىلوت_ساو « هلهأرهدلا ىنفأو « معلا ةعاضب تدسكو « را

 «لطاب ىعسو «دساف ىمأ مول» ءلا ليصحت نا نونظي اوراص ىتح سانلا ىلغ ةهظعق ً

 بايث تستكا « برعلانيباهقوس جاورمدعو ؛ امعاضب داسك مولعلا تأ اراملف

 عئجتلت اينابساو برغملا قيرط نعائر وأ دالب ةدصاقلابلاةف_ساكت راسودادملا

 اوطلتخاو ةيقرشملانارإبأا اوراز دق .جيرفالا ناك ذاو « ةيب رغلاةب ولالا تحن كانه

 مولعلاو فراعملا فةديدج ةبغر وءاديدجاقوذاودافةسا كانهوةل.طتسم ةدم برعلاب

 مددقلاقيدصلا كلذب نيبحرموبم ولقو ماو املاو>تف ندمتلاادئاوف لءاوعلطاو
 اسارف كلمريبكلا سولركل عفف « هقحب م,مايق مدعل ةريثكلايجا ذنممهقرافدق ناكىذلا

 برعلا فين بص ب اطا: ةمج رتب ىمأف « ةينانويلامولعلاب نوماملا لعف أي ةيب رعلا مولعلاب
 اذكهو .٠ نوماملا نعىور املافالخ ةيلصالا .اهتخسن ىلع اظفا<ةينيناللاة. هللا ىلأ

 اهحاب راب تءجرةيلامشلاةبطقلاة بج نم قرشلاىلا برغلانمتلقتنا ىتلامولعلا ٠
 ةيب رغلا نادلبلا فرشتنت تذخأو ةيب ونجا ةبطقلا ةهج نم برغلا ىلا قرشلا نمةرفاولا

 ىف.هاازني و قرشلاف صقانتياهر ونذخأ اذكهو « اهفارطأ نصقأ اتا
 حترفالاو برعلادنع ن الاهيلال صوامىلالصو ت>رشع ىناثلا ليج ا ذنمبرغلا



 هرث نم بن  ىناتسباا سرطب قرا

 كلذمامأافقاو اهلك هتايح فرصي وةباغاملعجنأ مولعلل !باب و ةطساو ةغللا هل تاعج
 ةثيدحو ةعدق فحت هءار ودجو هنأب هناقيإ عم جر احلا هفرخز وهشق ىلع بابلا

 جينمنإب لهجلا هعسال ملسلا ل ةسعلا بحاصو « بابلالا باو بلقلاباسأ

 لكم اماوبأد_ءاوقلا كلت نيب مطلاخدأو اهماظنو ةغللادذه دعاوق عضو ىف نيمدقالا

 تابسانمالا تسيلاهمأ عمةلزغ«ضعبلا امسحبىتلاةليطتسملا مهتاليلعتو نونفلاو مولعلا
 لغشتو ةسيقيقحلا رومالا ىلا تافتلالانعنامزلا|ذهءانبأ ىهات عوقولا دعب تامصح

 تبجوأ ى لاب ابسالا ةامج نموه كلذ نأك شالو ةديفملا نونفلا ىلا لوصولا نعمهنقو

 ةيب رعلاة غللا سوماق عضو بجدنأ هيف بيرالاممو ٠ برعلا نيب نممولعلادقف

 نيذلااملهال ًاروسيمةنس فرظف اهليصحت ل عجب بلاقف تاذلاامةصتخما مولعلاو
 اوفرصي نأ بجي الهنا, دبشب ةروك ذملاةدملا ىف ةبب رغلا تاغللا باستك !ىف مهتهابن

 ىنغلاباحسأ نمموقد_جواذا .نكلو « نبللا عماهوءضرةغل لوصأ لت ىفاهنمرثك أ
 نودصقي وةفلاسااداومانع شبيتفتلاو ة_ءدقاارومالا نع صحفاا مه نإ رطخلاو

 ةعدسقلا ةغللا ىلعة_ظف احلا م,فاك ذو ىمالااذهىفةماتلاةب رهلا مط كرتنلف تاذلاب كلذ

 ىدازو ريفلا تايداباز وريفو ىرب رملا عييجاسأ و ىبا عالا لك كت عدنأ و

 حالصالا اذه نارهاظلاو . ىدبالا مهسردو « ةمئادلا مهتالمأتل تاعوضوم
 ةليةتسملا] ايجالل ظوفحم

 مهمنونفو اهلهأ فراعمومنب ومنتن ا !مآش نمةغللا نانايبلا نعنةتسموهو

 موق ةغلىف ىناءملاو ظافلالل دح عضو ناك ندو مهناءارتخاو مثرجاتمو مهعناندصو

 وهاو امةغا ظافاالموا_همدح عضواذا هنال « ها رجا نك الو هتلوا#ز وحنالا#م

 . ٠ هريغلوخدل بابقب مو لخدام مف لخددق ةريثكلايجأ ذنمىتلاة يب رعلاةغللا فلاحا

 مادختسا نم نك هلا لجال مدنع عئانصلاو فراعملادا دتما نع ةعللا كلت ب اهحأ مزعل

 اوعرت# وأ ةدنجأةما ىلا اوئجتاي نا مهل اضمءاضقلو مهسق أ وهاعريبعتال ظافلا
 اريثك فلت# مهني ةجرادةبغل برعلا دنع تدلو اذكهو 6 ةيشوحةدب دج تاماك
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 رخأ هيقلواو 7 مدلا اذهاملاقفرخآه يقام 7 لطيحلا اذهاملاقفرخأآ ةيقامث 7 عديجلا

 هعيبأو قوسلا ىلا هلمحأ هسفق ىف ىنارعالا لاقف * نيسبلا اذهاملاقل مايالا هذهىف

 ليقفرانيدىئامب لاق 7 اذهمكب هل ليق قوسلا ىنأامافاريثك الام هيف ىلل هللا لعجتيسف

 هلابت لاقو'ضراالا ىلا هب ير وابضغىنارعالا ىمت>اف مردفصن ىواسبامإهل

 هن لقأو هءايمشا زك ||

 اهرب وب نوستكي اوناك مهنال اهنومظعي و لبالا نومركي اوناك برعلا نأ انعو

 ةيرب تاب رعةلزنع ةيل ار الا مهتمدخ لماكب موقت ى”تن اكواهنبلو اهموحلب نودع و
 مسجلا لئاهلا ناويحلا اذهب ةقاعتملا ظافلالا نمةنوحشم مهتغل ىرتةب رحببك |سوأ

 د_قوألا ىنعموأ ةلااملدجوتالو صاخ مساهلوالا ةقانللومضع دجوبالفردقلا مظعلا

 :نمافولأه يف دجنة ب رعلا سوماق انعجاراذاانرص ىت>ا,يلعل دن ةملك اهاودجوأ

 هنأ ةغل ابملا ليبس ىلع لوقن نأاننكع و لام او قونلاة<”أرارنم ثعبنت ىتلاتاملكلا

 رضحللةدئافلا هاش « ادعاهرب و ىواست داكن ةقانلل تارابع ةيب رعلاةغللا فدجوب

 بك ارملا بيلاودةعقرقب و لب الاةمدخ نع تاب رعلاب 3 انغتسا عم تارابعلاه ذه نم

 حالسصالل عساو لحانهف« اهتحئار نع ىرجملا مجففلا ة>ئارب و امجيبجحن عب راثثا

 طئاسو: ىلا رطضي ةيرضح تاءوضومىلاةبودبل|ثارابعلا كلت نموت 000

 ةندمتمةعامج طسو ىفرهدلا هاقلأ نملك اهنعريبعتلا

 لقأب تسيل الثموحنلاو فردلاكة يب رعلا ةغللاب ةقلعتملا مولعلاةلا-ناواذه

 قفاوتال ةرضاحلا اهتلا-يف !هماف ليبقلااذبهنم حالصالا ىلا اهسفن ةغللا نماج ا يح ا

 . مهتايح لماكن ال كلذو ةشيمملا مأ نماملع بترتيام لاونا ابلط مولعلا نو دصقي نيذلا

 اهنولمهمابلهألهجحتىتلا بابسالا ةلمج نماذهو « !هةح ىلع اهليصحتل ىنكي دكسلاب
 امناىذلاناسنالاب قرلب لهو « اهل رئارض ةيدنجأ تاغاوأةغل نوذختي وأ ةيلكلاب
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 ةخللا سماوقف ةدوجوملاةستيملاةرفانلا تاملكلا كلت نع لفغن نأ ىغبني الواذه

 تاماكلاهذبف .قرشلا ملقلاو ىبرعلا نهذلا ىلع ليقثنلاالا برعلل ةنمةدئافالامم ةيب رعلا

 لضي لة دب دجداوموأ ناعملاهمادختساوأ اهرك ذراملا ةيبنجالا تاملكل اب اهقاهلا بح

 هل لعجا# ةجرادلاةغللا نم تاملكب اهلا دباوأة يب رعلا ةعانصلا الو ى رعلا لقعلا اهيا

 ٍ هريغب اهليصحت نكمي الذوق لامعتسالا

 ةسيب رعاا ةغللا ف دوجولا ةريثكلاةفدارتملا تاماكلا عبنم نأ هب ك_ثيالاممو

 شب رق ىنب نأ قدصياالو « ةغللإ هذهبب تدلك ىتا|لئابقلا فال تخاوهةبتتكملا

 تاقرفتم اوعمج نيذلا نأ ر هاظلاو ءدسالل مساةثامسمخ مهدنع ناكىحصفلا ةغللا بتاخأ

 نود نه ةلماك اهلغف> ىلع مهصر>و مهماّتها ةدش لجالف برعلاةنسلا نع للا هذه

 مهنمة] يبق لكل ناكنيذلا برعلا نيباهداوم نمدودجو ام لك اوعمج ءىشاممدقفي نأ

 ةرك نأ نوب ضعبلاو ء اهريغ نودافدنعةب راج تاحالطصاو ةصاخةْعل

 ديفب.ال هنال عاصف! بالانلذ نأ لاحلاو . اهلىنغ ةيب رعلاف تافذارتمل

 ةريثك ظافلأ اهيف دجوب ىتلاةغللاو « تاغللا نم لصالا دصّقملا ىهىتلا ىن عملا ىفةداي ز

 ةقيقللا ف ىهابنعامب ريبعتلل ظافلأ اهيفاهطد جوي الةريثك ناعمدجوب هنأ عمدحاو ىنعم

 ىنأيامممدقتاىفا دوصقم جيب و « ءاينغأ ال ءارقف املهأو ةينغال ةريقف

 ىلا عقوفة رم هستباد هب تجابف ةرصبلا قرط ضعبب ةمقاعوبأ موب تاذ م لبق

 مهنم ثلفاف هنذأ ىف نونذؤي و همامبا نورصعي موق هيلع بئوف ضرالا
 ىأ « ىنعاوعقنرفأ ةندب ىذ لع عك 'اكنك ”لبع من" اك "اكتم يلام ١ لاقو

 "قاف هوعد موضعل لاقف « ىنعاول زعا نوذحي ىلع مكعاهجا ىلع معقجا كلام 2

 هيقلف وهام ملباو أرونسموب تاذداطصا ابارعانا ل بقو ٠ ةبدنطلاب ملك ةنهتبنج

 اذيهام لاقف رخآ ةيقام7نويضلا اذهام لاتفرخأ ةيقام#رونسلا اذهاملاقف لجر
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 تاغللا قابنممظغعأو مهأ اهلبقتسم ن العجي تناك ةا ىالدجوبام نسحأو عس وأ نم

 تادامكر ييغتلل ةلب اقريغاهاريص|ماضفو اهتيمدقل مهمارت>او ا.طااهأز ابتعاو « ماعلا ف

 ةيبنجالا تاغالا ىلا مارالاهذهىفايسالو برعااءانب أليمة دش نمهارئام عمو « ابلهأ

 نع منان ىتقو كلذن ال« رهدلا ثداو> نما,ملع ىحنال ةفي رششلا مهتعل ىلا مهنافتلا مدعو

 بابسالا» نهو < ةيجنرفالاتاغللا ةيغروتبي رملاةغللاىفادهز بصيت با ]|

 نآرسقلا مادامو . اهنعببستام لوزب كلذب واهلاوز نمديالة بيب اجباوأ تناك ة يبا

 ىلعةللظم ىرخالا ةهجلانمةفاتخنونف ىف ةسيب رعلابتكسلاو ةدسحاولاة هجلا نم
 برعلا ةرب زجو دنهلا و ةيل اا اهترئاد ىف ةر صح :مريغ تدثت اهماب نظلا بلغي ةغال هذه

 اهل نورقي نمم ني رخآماوقأ نيب الامثوابونجوإب رغواقرمشدتقس لب ةديقي رفأ لامشو ٠
 حنرفالاورتتلاو مجعلا ىرئاننا عمو « اه.ملكتلا نوعيطتسسي الاوناكذاو لسضفلاب

 نم نيجنرفتملاو «برعلا نيب اهلاخدا اوم متاغل ةرئاد عيسوت ىف نيذخآة دحاولا ةهجسأ نم

 ةسونأملا اهتاءلك مادبا ةطساوب مهمأةسغل ةنامإ و داسفا فنيذخآىرخالا ةهجلا

 نم ددال برعلل قيليال اهلهأ سوبلمنأ اك ةسيب رعلاة غال قيلت الةرفان ةيبنجأ تاملكي

 نويفالا نم ايفاك ارادسقم نوةسب ممتذل ىلعنب ر ويغلا برعلاءانبأ ن مسانأ مادق

 اهاهاض امو « مدنفا » و « ىز وكس »و « هاتروكيسلا » و « نويسموكلل »

 فتأ مامأ رداشونلا حور نم ةنبنق نوعضب و اهوى لمأ قيال تيخاهبلع ىقيف

 نمارج لهو « ىديس »و « ىنذ_خاؤتال » و « ةنامضلا » و « ةلاهعلا )

 نم قيفتستف ةر وك ذم اظافلاالاباماع لولدملا ىناعملا ىلع لدن ىتلا:ةيب رعلا تاماكلا

 اذهنمىب رعلاقوذلاو ةبب رعلاةمللا ىلع ”ىراطلاداسفلا لو زب ةليسولاهذهب و ء اهتابس

 نكسلو اهريدغ ىلا جاتحتتاغللا كلذك سانلا ىلا جاتحت سائلا نأاك هنأ ىلع « ليبقلا

 الققثو ارفانتالانسحو ةوقاهدي زبامتةغللا كلت لصأ ىفهدوجو الام ىلعراصتقالا بحي
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 ىفو « ةقفدتملابرعلا ب ادآ عيب انين ماين ابسأ سرا دمىفارتاجناو اين امرجوايلاطياو

 ابر وأ ماسقأ عسيمج نم كانه ىلا ةدراوتملا ىراصنلا ذيمالت تفقو رابتنمو ونرلاس

 نه اوق أي نانويلاو دوهيلان!ىت>سونيلاجو طارقبأ فين اصت ىلعبطلا ملعت لجال

 نسحو ممردقةطساوب نيذلا #برعلاناكلذ نمو « ب رعلانمءافشلاةعانص ملعت

 عئانصلاو مولسعلا بلط ىلا ليقثلا مهتابس نم ةملظملا مههلابجأ ىف نرفالا اوهمن مهعئانص

 هنوركدب الو مهسفنأ رفالا هن لس كلذو

 مادختسا ىلا جايتحا نود نمموا_هلالوبقىفاهتيعاوطو يب رعلاةغللا لضف ..ًاعبار

 بادآلا دوجوا طئاسولا ىوقأ نمممد#فللا نا ابو « ردنامفالا ةيبنجأ تاغل

 لعاجيقلعتيامو ةيب رعلاةغللا ىلع مالكبلا ىفاليلقانعسوت اذا سأب الاماهأ نيب اهراشتناو

 ظ لوقنفدارطتسالاهجو

 الواو ايفر شأو ابلكأو ماعلا تاغل مدقأ نم همة سيب رعلاةغللا نابكشلا ىلا ليبسالا '

 مدآ انيبأ ب لق ىلع تازنأ ىتلاة خللا ىهاهمابامل عدأ تنكل ةنيبلا نم بلطت نأ نمفوحلا

 ةيناي رسلاةغللا اهيتخأ عماهاوههباهلعدأ نأ ب غرأام لقأو « ىضر الا سو درفلا ف

 نمنبابلاو « ةلزئملا ةيمد الاةغللا كلت نمةيقا,تالضفوأ ةعرفتمءاضعأ ةيناربعلا ةغللاو
 مايالا تابلقت نم كردتال تاياغل بيجع عونب اهظفح د3 هللانا ةغللا هذه رات

 ةيرب ربلاو لهجلا نمةجرد طحأ ىلا اواصو ةغالا هذه باحصأ نا عمو رهدلا فورضو

 " ىلابعشتلاو داسفلا نمةنوصملقنلاو بيلقتلاةطساو مدنع ةظوفحة للا تيقب

 راص ىتالسالا مقلا ناطلسل تعضخ نا دعب و « ابروأ تاغا ف الخ ىتشتاغل

 اهسوماق عاستاو « ةحيحتةملاساهظفح ةب وق طئاسو عارتخاب ةمطا فرصوةبانعلا لذ

 « ةتيموأ تناكة يح تاغللا نيب ىلوالاةبترلا ىف !مالع حي ىناءملاو ظافلالا فاهانغو

 . امفةرشتنم ميتلا نا دلبلاو ملاقالاو ىضارالان وكو ةغالاهذسهب نيماكتت لا ددعةرثكو
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 موقملاءلاىفد جو. الهنا تح ةبوغللاموانعلاو ةيضاي رلا مولعلاو ةيعيبطلا مولعلا ضو |مذم

 ايف مهت اقبطاوكر دي نأ لوقن ال تح برعلا اوقوفي نأ نوز دقي
 ليصحتب اعبطةنرتقملا بعاصملاو تاقشثملا ةاساقمىفمهدل<و برعلا تابث .ًايناث

 ةلقانريتتعا اذااحوضو كلذدن زب و « اهيلاةكرحلا بابسالا د وجو ىدل كلذو مولسعلا

 نيعضاخريغ ذئنيحاناكى ئاب ر هكلا ل ايسلاو راخبلا ناف« مايالا كل:ىفاهفعضو طئاسولا

 نماريثك تبلقىتلا ةراظنلاوملاعلا تاوقربك أ نمبسحتىتلاةعبطملا تناكوناسنالل

 ةعانصدسقف عم اوناكو ضماوغلا لظ تحن ةروتسمل زن اهتاساسأ نم نيلوالا ىدابم

 ةريغضةانق سأر ةظساون ليبقلا اذه نمةؤاذجوأ املك اود ناَنومرلِ عبطلا

 . راصعالا كلتىف تناكاين دلا فةوقربك أى ىلا قنالاةوق كلذكو ؛ م زعلا ةفيعض مرجلا

 مدختسن ةوقلادذه تناكام اريثكوةديدشلاةوابغلاو قيمعلا لهجلار احب جي ىفةروصحم

 ءاملعلاو معللةوقلاءذه بزحت مدعو « هرافظأ ةموعن ىف معلا سأر ىلعب رضلا لجال

 ةعرسلا نمرادقملا اذهب مولعلا برعلاد قفل بابسالاربك أ نمناك

 تناك اهفهنااهنم . ةديدعهجوأ نم كلذو ىمالا اذهىفلاعلا لع ب رعلالضف . اثاث

 ىفةيلهالانتفلاو تاعزانملاو بورحلاب بس ىالتلاودقفلارطخ ىف باد"آلاو مولغلا

 . ىلعبرعلا ظفاف هيأ ىوأت أجام برعلاسرادمىف اهسفنل تدجوىن رغلاملاعلا

 هذهدوجوالولوةديدجلا مولعلابةميدقلا مولعلا ظب رتىتلامولعلاة ساس نمةطسوتملاةقلحلا

 اهنمو « هئامىلا ليب سنكي مةثيدحلاو ةعدقلامولعلا نيب اءستمءالخ ىرت تنكل ةقاحلا

 برعلا حتف ةماظملا اهلارجأىف ةوابغلاو لهجلا جج ىف ةصئافإبر وأ تناك اهفهنا

 ةبامحو لظ تحي مولعاا تاصوو مهتافغ نماوقافتساام دنع فالا نابش لوبقأ مهسرادم

 فاعضأ ىرسلا ديلا مالسالامهتلوان كانهو « مهدالب د ودح ىلا ىئالسالا ملعلا

 اشنرف نابشتب رشاذكهو « يبعلاديلاةنسةئامسمخو حن ذنم مهنمدولوانتدقاوناك ام
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 قاب دنعدجو اىرثكأ اهنمبرعلادنعدجو ىتلاراعشالا كلذكو « اهنيسحتواهبيذهت

 عمدنا بي رغلانمو ٠ مهمتي رقةدوجو معدامجا جئاتن نمالا نكت ملاعيمجملاعلا بوعش

 نييشتاللاو نانويلاءارعش نمامهريغو «سويلجرو » و« سوريموه ١ راعشادوجو

 كلفلا مع ىف قشابتك اوفلأ دقو . ابنم سدتةمءىثش برعلار اعدشا فدجوبال نب روهشملا

 ةحاسملاو ربجلاو باسحلاو تايعيبطلاو تايملالاو ةفسافلاو ضرالا مسرو خي راتلاو

 ةنابكلاك اهم اوالعت دق نونف كلذ نيب وهقفلاو قتيسوملاو تاتابنااوةعارزلاو بطحلاو

 ترثكدقو كلذوحنو علاوطااورحسلاو رئالاةفايقو ريطلازجرو لمرلا برضو ةفارعلاو

 ىاةيب رعلا فيل آنتلا تسر وف ىلع فقو نم حضتب اكمهناروا<و مهفيناصن كلذ عيمج ىف

 ٠ نب رخأتمالاسخنمو اروت- سد نوكتل ةظوفحنامزالا بلقتو مايالارو سم عمتسيقب
 هدحو وحنلا ةعانص ىف فل ؤمقتئام نمرثك أ ةيكلملا سي راب ةبتكم ىف دجوب هنا ليق

 نباوءاضقلا ف بل اطىبأ نبأو بسنلا ف قيدصلار كب وبأ هنف ىف هنامز درف ناكنممو

 صصقلا ىف بهوو ريسفتلاف سابعنباو ضئارفلاف تباثنباوةءارقلاف بعك

 ضورعلاىف ليلخاو لي وأتلا ىف لتاقمو هقفااىفة#فينحوأو ريبعتلا ف نب ريس نباو

 نباو بطلا ف ىزارلاو تاماقملا ف ىربرحاو مالكلا ف ىرعشالاو رعشلا ىف ىنتملاو

 ءاشنالا ف لضافلا ىضاقلاو بطحلا ىفهتابن نباو موجنلا فرشعموبأو ةنسلا ف لبنح

 خعراتلاف ادفلاوبأو ايمكلا رباح نباو ةفسافلا انيس نباو رداونلا ف ىعمدالاو
 ٠ اهريغ ىف ثريغو تايملالا ىف ىلازلاوايف ارغجلا ف ىسب ردالاو تاقيبطتلا ف ىلارافثاو
 زئأالو نيعهل قببملا# ةيب رءلاب تكلا نمالابج لب الالت اوذخأ دق رفالا نا عمواذه

 نهربت نال ةيفاك اهدحو ىعمايالا فورصانلاهتقب أى لا فين اصتلا نا ىرت برعلا دنع

 : ىوةين الارومالا هيلع ففقو نإ

 عاونأ ةثالث امسالو مولعلا ل يصحتل هدادعتسسما نسحويب رعلالقعلاة دوج الوأ
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 تالضف نمانيلا لضوامفرظنلاا:ةقخاذاو « اهراشنن اواهوغ ىف هداهتجاو بادتالاو

 نانويلا نم ةريثك انوتفوامواعاوذ_خأ د قاوناكناو مهنا ىرن« مداهجراث آو « مهمولع

 نيدلقتم اوناك امن مهنأب لسن نا نكميال سابتقالاو ةمجزتلاةطساوب ناداكفاورجتلا

 اهومجرت مهناىلاةرامشالا تقبس تلا مولعلا سهت نا ىرانن ال + مهضجب معزب اك نيعرتخمال
 الثم بطلا نفناف « ادجةريثك ارومأ |ماعاودازواممذ اوعرتخاد_ةةيبنجأ تاغأ نم

 « طارقب ىلا هعارتخا بسن وةريثك لايجاب مولعلا ىلا ب رعلاهابتن لبق دجو ئذلا

 ناكنادسعب « انيس نبا» هلك حاصقان لزب مناك «سونيلاج » ىلا هعيسسوتو ىنانويلا

 ىواحلابه|مسن ب اتك ىف ةقرفتملا هباونأ عمججدق «ىزارلا »

 هتاخادو ةدسافلاماهوالاهيلا ترسدقانف بررعلا لبق تناك !همنافايمكلاةعانصو

 هنلخس دوب ةيقيةحةزيفك ارومأ هصففغرتخاو نير ملا هذ اف .:ةيننباك )شا ل. ||

 ىلا نداعللا ليحتل ج المدختس رحسلا ب اوبأ نم مهمايأ لبق ناكدنا عمبطلا معف

 رسل ةيصاخ وذهنا نونظي نومدقالا ناكىذلا ةفسال ةلارجب> ةطساون بهذ

 لوقلا اذكهو « هللا ءاشامىلاةاياةلاطاو « ضا يمال ءافشو « ةثيبحلاحاورالا :

 بناجالا نع برعلاامتذخأ ىتلارخالا مولعلارثك أف

 تقوملا جانت ةريثكىهف برعلا تامارتخيا نمابنوكفكبشبالىامولملااأو
 ةسيب رعلا ةخللإبةقاعتملا مواءلا ىف رظنلاانعمأ اذا انناف ءاهفرن ادصتو |هنادرفمدادعتل ليطتسم

 نكي موقةنسلأ ىلعةقرفتمو نيناوقلاو طباوضلاةعدعةغل مال_سالا لبق تناكىتلا

 دق برعءلاناىرن فيلأتلاو فورا ةعانص ىف ظحالو نونفلاو م ولعلا ىلا تافتثلا ره

 امتايصلجال نيناوقو طباوضةيمجفلاةعللاهذهاوءضوف « اهداحاىفة محلا اوؤرصص

 . « اهظفح لجال برعلاةننسلأ نعاهوعجدق ةروهشمةْغا بتك اطوبتروداسفلان و .

 لجالا رج لهو نضورعلاو عيدسبلاو ناببلاو ين هملاك ةفرظتسم# :ك انونف اهلاوا جو
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 ن.اىلا في رشلا نبا نمةبتر لكن مذيملت فالآ ةتدس ىلا ةفلتخ تاقوأىفدنمةنيدملا

 ءابطالاو نيخرؤملاو ءارععشلا ددع ةرثك ىف رهظي اهسرادم نسحو « عغانضلا

 1 ' لك لق بتاكمو ةريبكو ةريغدم سرا دمأشنت ثناكذقف 4 اهنماودرخ نيذلا نيمجت او

 222 نيماءملاددع ىلا ارظن ةرهشلا ف اهسفن ةمصاعلا ناي واست انداك ةفوكلاوةرصبلاو ٠ ةداب

 " ٠ كلذكو . اهؤاماعابفلأ ىتاةربتعملا فيناصتلاةرثكو اهنم اوجرخ نيذلا نب زوهشملا

 ةربتعملا بتاكملاو سرادملا نمريثثك اه ناكدنقز هسو ن اهفصأو خلب و باحو قثمد

 الو . مهرك ذل تقولا انعسيال نيذلا نيققدملاءاملعلا لوف نمريفغ عمجاهنمج رخدقو

 ةنيزمتناكى لا برغملالامعأ نم شك | ىمو سافو ناوريقلارك ذ نع لفخن نا ىنبُمي
 ن الا ىلا اولازبالوا دقاوناكنيذلاةب راذما ماع لج ال ربتعم بن اكمهوةيضاس رادع

 ظفدحدقةروهشملا مهتاكموةب راما سرادمةطساوب وةهابنلاو قذحلانمةقبط ىلعأق

 نونفلاو مواعلانمةرخافزونكو ةنيكر ئاخذ ةرخأتملا نورقلا ىف ةيبحنرفاالا ةريغلل .

 امف تيقب وع قارشإ و ناءلرثك أب ةيب رعلا بادالا!مف تال الت ىتاادالبلا ناريغ

 « ليفيس»و «افو درك» ناف ءاينابسأ د الب ىمةيقرشملا البلا ف تسرد نأ دعب ةلي وطة ده
 ىفناكدقو« اهمتاكموابسرا دمةمظع ىف ىرخاللا اهاد_>ارخافت تناك« هطانرغ»و

 ةبتكماهمف ناكو ءامملاهأ نمءاملعلا لوف نمالجر نيعبس وةئامو اهدحوافودكة ني دم

 مامز لست ىذلا لكوتاةز وح ىفناكو « باتكفلاةثامعب رأوحن ىلع ىوتحت ةهظع

 ةئام اهنم ناك ةسبفت بتك ىلع ى وتحت ةربتءمةبتكمرشع ىناثلا لبجلا فةموكحلا

 ىفن الاىلا ةظوفح امنمخسن لز و ةفسلفلاو مع راتلاو تايلالا ىنافلؤمنورشعو

 رشع عبسو ةبتكمنوعبس اهدحو سل دنالا ةكلمم ىف ناكو « ةريتعملاب روأ بناكم

 ةيلك ةسردم

 ض مولعلا باستك | ىلع مايالا كلت ىف برعلا ص رح ةدشانل حضتي هناينء دقت امش

 75 انضوخا نم شي ند



 لل هرثث نمي - ىناتسللا سرطب
 دوجولا ةردانلاةربتعم لا فيناصتلا نماعومجديلا ثعبب ليث اخيمكلملا ناةدهاعملاو

 ءاسلع قذحأ ىمأ ىتحدبلا كلذ ل صو نا قدصامو ةروك ذملاةبتكملا ىف ةدوجوملا

 ةربستعملا ةبتكسملا كل: ةمج رتمغت دعب وليق « ةفرشملا ةيب رعلا هتغاىلاهتمجرتب ةطالب

 تشنأ نومأللا مايأ ىفو « ةيلص الا خسنلا قارح اب رمُأ هتخا فرش ىلعةطرفمةريغبف

 عضاوم ىف قش بناكم تعمجو ىرخأ نكامأو ةرصبلاو دادغب ىف ةيلك ةريثكس را دم

 مئادلا حلصلاب هدعو و مورلا كلم ىل_ءارفاواغابم ضرع نومأملانا ليق « ةفلتخم

 ٠ ريهشلاىنانويلا فوسليفلاويلب هيلا ثعب اذاةقداصملاو

 بادكالا باستك !ىفةمحلا اوفرصوءاساعلاو معلا نع اوماح نيذلا ءافاان مو
 ام هنا ليقع مجنتلا ىلادئاز ليمدل ناكو ىتيسوملاو رعشلا ىنفىفا رهام ناكو قئاولأ اهماقتاو

 ةهن اتسم ةنس نيسمخ شعب هنادل او ردقفهدلوم ىف اورظنف نيمجنملارضحأ هضرمدتشا

 ءانبأ ىلعر ونرخآىنلاةفيل>رخأو ٠ مايأةرشعالا مطوق دعب شعبملهناالا مويلا كلذ نم

 نكي مو ليق « ةيرصنتسملا اهامس ةهظع ةسردع دادغب نب زهناف رصنتسملا وه هدالب

 ةرثكوابفرخز واهعادتاو اهنال آواهتر و دىف ة:سردملا كلتا ريظن ةيماللسالا كلامملا ىف

 لخاد مهل ىنبو ءاهقفلاو نيسردملا نم اريفغاعمج اهيف بتر دقو اهفاقوأو اهئاهمف
 نم مهل ماقأو موب لك مدقتفي اصاخ ابيبط ءاهقفلل بتر و اصاخ امامح ةسسردملا
 مهنع لضفب ومييف كام ماعطلاو زيسهلاو تارهاشملا

 اهدادتماو مولعلا ةبووةتىف مبكوامو ذحاو ذح باونلاوءارز ولا نما ريثكناواذه

 ملعلاب ةسني زمةريثك الابجأ تيقب الثم رصمناف « ةمصاعلا نعةدسيعبلا نك املا ىف

 نيدمحأ نال يق « ةب رقوةدلب و ةنبدم لك ىف مولعلل سرا دمابمف ىرت تنك ى >ءاملعلاو
 دادغب ىلال سرب ناكو رانيدفلاهدالب عاشم لعربشلك| عزوب ناكرصم بئان نولوط
 هذهىف ملعتلادئاوف تناكو رانيد م... وحن امتار فوات اماع ىلععي زوتلا لجال
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 ديشرلا نو رهنب نومأللاهللادبع ةفيلماوه ةيب رعلا باد"الا سوطسغوا نكلو

 ”فاومق معلا بلط ىلع لبقأفر وصنملاهدج هبأدبام متهيلا ةفالحلا تضفأ امل هناف

 ريهاشم نمهلةب اهدلاو ةايح ىذا دقو سردلاوةعل اطملاب امو مدر افظأ ةموعن ذنم ناكو

 نع اهتمظعو اهاءبمدبلت م ةنطلسلات خو بتاملو « نادلكلاو مجملاو نان ويلاءاملع

 نوسدنملاو ةفسالفلاوءارعشلاتناكف « اماب رأقح .واهةحب مايقلاو مولعلاب ءانتعالا

 اير وسو ةينيمراىف هباونوهءارفسمأدقو « ةلمودالب لك نمدادغب ىلا هيلا دراوتت
 « هيلا اهم اوثعبي و ًارايتعارثك الابتكلا نمابيفهدوجو نكمياماوعم 2+ نأر صمو

 هكرع مامأ عن و ءانتعا لكب عمجحت اميلع بلغت ىتل ملاق الا بادآ رئاخذ تناكف

 دادغب ةاخاد لاما نمتائم ىرتتنكف « هينعايادحلا اوفحتلاركنأوةب زج مظعاك

 مهأسو مورلا كولملخاددقو . مجعلاو نييناربعلاو نيبنانويلا ب ادآن م ابتتك ةلماح

 ة#جارتلا ةرهماههداجتساف مرضح ام اهنمديلا اوثعبفةفسلفلا بتك نم مهمدلاع هتلص

 مهبغر و اهتءارق ىلع سانلا ض رح مث نكمأام ةياغىلع هل تدجرتفامتجرتماكحا مهفلكو

 تناكف « ني-جرتملاو حارشلاو نيملعملا نمافل ومداد هطالب ناك اذكهو |مهيلعت ىف

 مهترظانع سنأي وءاكملاب واخ ناكو . كلمت ةمصاع تناك ا؟ ةيملعةسردمدادغب

 دقو « هدابعنمهتبخنو هقاخ نمدّللا ةوفصم ملعلا لهأ نإيهنماماع مهترك اذعذتليو

 كرتلاو نيصلا لهأ هيف بغربامىفاوةهز وةقطانلا سف.لا لئ اضف لين ىلا مهتيانع اوفرص
 ةيبضغلا سفنلا قالخأب ىهابتلاو ةيلمعلاعْئانصلاةقد ىف سفانتلا نممهعزنم عزن نمو

 « اهنمريثك ىفم_ماضفتو اهيف مهكر اشتم ئاهبلا نا اوماعذا ةيناوهشلا ىوقلاب رظانتلاو

 ٠ مهدقفل ايندلا شحونرشبلا ةداسو ساس اصم للعلا لهأ ناك بيسلا اذهو

 ةبتككم ىف ةيملعلا فين اصتلا نم ةعستم نئازخ دوجوب ملعي ناك ذا نوماملا نا لبق

 حلصلا طو رش دجأ لعج مو رلا كلم ثلاثلا ليئاخيم عمحلصلا دقعاملف ةينيطنطسلا

 ين يانا مدس عدى ناوط
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 ديشرلا دبع برعلا بادأ

 مولملا احا ىف طاقنلاوةماو ةبغرلا ىف ةييظع ةربت ديشرلا نو 0

 « قيسوملاو رعشلاىف أ ًارهام هسقوه ناكو « ةعستملا هتكلمىفاهرشن اوباد و

 ةكلمملا مولع ىفةريثك فين اص همايأ ف تدتبك دقو « نيف رظتسملا نينفلا نيذه امرغمو

 برَقأ ناكف « ءاملعلا لهو رباك أ نمر يفغاعمج هطالب ىفعمجدقو 3 ةيمالسالا

 «مهنلزنمعفري و« مهءاطع لزب و « مهاوثمنسحي ناكف « ءاملعلاهيلا مهمحأو هنم سانا

 ةعب رش نسهنال باد "الا ىفعب رسلا مهمدقت سمح ىفهل ًاريثك نينو دم ب رعلات>ضاف

 نا هلا ذاسامك ناكو ٠ باد الا ةسردمهبن اح نسي هتك لم ىف عماج ىفب اهيح هنا

 ءاملعلاو ء دجو اننيأ ملعلاربتعي ناكو « هنامز ءاملع نم امدعم بحصتس جحا دصقوأ

 هسزادم سيئر نافذ بهذملا ىمأ ىف هفل اخي نمةفرعع ىردزي نكي لف « مهبهذ هناك امهم
 ايقشمداي ر وطسن اينارضن الجر ناك هتكلممىف ةيلاغلاسرادملا ىف مولعللربدملوأو

 هقالخأم كو هلعةدوج لعلدب ىذلا اذههلاثع ىدتقادقوهيوسامنبان>وبهمسا ٠

 ةمصاعلا ىف عت تناك ىتلا باد" الا تدتم !ىنحل يلق الا ضم مل اذكهو « هافلَخ

 ١ 0 و الها ءاصقا ىلا ةرشتنم ةفالحلا ءاصقاىلاةرشتنم ٠

 « نايبلا نايعأ » + 00 # « 4 0و
 يك . ١

7 4 5 
 ىاح



 هتافلؤم  ىناتسلا سرب 1
 باتتكلا اذهروهظ لفكي اعودادمابهّللاهمحر هتداراتردصفةناءالا هندل نمسملاو

 توح ةمظعةبتكك هندمأو ة> سن فلأب ةبرصا ا ةدوكسملا تكرتشاف دوجولازنجىف

 دخلا اذه دنعةناعالا هذه فة: وةرئادلارب رحت ىلعاممةناعتسالل اهعفن أو بتكسلا لجأ

 مهيدبأ تضافومزب زعإ ةبرصملا ةمالاةارسو محالوعة موكا لاجر ىدتقالب

 ىج رخنمةفئاطو نيب د ادملا نمرفن ةنواءعاهري رحت ىفىل !ةسبلاذخأو ةرل املا تادعاسملاب

 عباسلاءزجلا ماعا نود هنايج هبت يفقو نا امفدارس ب غناكو تو ريب ىفةينطولا هتسر دم
 عمبيسنو برجن نارخ"الاهادلودحتا مث هب قو ملسهدلو نماثلاردصأو همتأف اهنم '

 .قاب رادصالا,مثذم جين ىلعريسلا ىلع ةذايل الا برعم ىدنفا ناملس ةمالعلا امهمع نبا

 مم فقومن رشع ىداحلاو رشاعلا اوردصأو رصماؤاجم عساتلا اوردصأال امتازجأ

 ناولع ادبأر دصي نل اهيقاب لءلو .٠ هتايح نوؤشي مهنملكلغتشاو دحلا اذهدنع دجلا

 ولء ىلع اهتمردصاملددقفاذهم و رك ذيء ىشب ف صنلا عدي زبالن الا ىلا اهنم رهظام

 ض 1 هئافلخ روصقوابئشنم ةه
 ذايروسىف تروظ ةبب رعةرشن لوألاقيام ىلعمه ٠ ايرو سرين  دئارج

 522207 ةنساهاشن أةيسايس ةييدأ ةيملعةإ< ٠ نائجلا مام ةنستغكنأ

 ةعضي نانجلا دعب اهأشنأ ةيبسايسةفيخ ٠ ةنجلا  ماسددلو ىلا !مترادابدبعو

 ناولسةمالعلا ايمانز لوو لين مز. ة نمل ادمباه امنأةدب رج ٠ ةنينجلا هعرلا

 ديعب ديعد:هفحصلاهدهتالطب دقو . ىناتسلا ىدنفأ

 ىف ىثو ءىشب ةيماعلان ع عفترتال ةرابعإ اهمجرتةصق -- ىزورك نسفب وز

 امهنبب قرفالو ةليلوةليل فلاب اتكىةدراولا دا,دنسلاةمصقب هبشأ اهتءاغو اهعوضوم
 ةرشننمةعوبطم ىو ٠ قرأواهترابع نم لسأدابدنسلاةرابعن الا

 فورعم 5 اهريغو ةيسر دمت ا. جرتمو ببطخو لئاسرو بت كل ذريغهلو

 . ' باللطلا يدل



 2/ هتافلؤم - ىناتسبلا سرطب

 نيذلاو ةيملعلا تاضننلا كر حمو راكفالاةداقب مهنوتعني نبذلا كئلو أب هقحاب ناالا

 « رطاوخلا تدجو « ناهذالا تدمخدقو « ليج لك ىفلاوحالا عئابط مربظت

 « تفرعام دح دنع سوفنلاتاكرج :تفقوو « تفلأ امراخي ىف لوقدعلا ت>بسو

 بهذ: نا نوئبايال « اددققئارطراكفالا نودبعرو « ارانمممافرعنمنوامحيف

 اريشم « مهسوفت ىلءادهاشن وكيامالا راثتالا نمد ن ورك ذي امته قبال او مايالا مه ظ

 نيضهانلاةربابج نمناك اذه عم هنا ىلع « ءانفلاو ىمالتلاوأ« ءاقبل اودولحلاب ره رك ذ ىلا

 هبتر هنأريغ ىدابازوريفلاسوماق هيف غر فأ ليلجى رعسوفلا  طيحلا طيحم

 ةيماعلا ظافلالا نمةفئاط هيلا فاضأو حابصملاو ساسالا طم ىلع انسحابيترت

 ماسولاب هيلع هنأ'افزب زعلادبع ناطاسلا ىلا هعفرو ةنسلالا ىلع ةرئادلا ةيمعالا تاملكلاو

 حبصأ قح اهظعاعويش باتكلا اذهعاش . لاملانمةز'اجو: ااثلاىد_يجلا

 لضفلاب اي روس ىف ريهشلا ىناتسبلا هللا دبع ملعملاناىنغلبدسقو ٠ دوجولاردانن لا

 نماريثكدرب و حالمصاو بي ذه:رظن باتكسلا اذهىفرظني وهو انمز ضمأدق بدالاو
 هللا لعل عبطلل هم دقي نا هحيةنتو هحيبحصت نم ةباهنلا دعب مزعدق وا هلوصُأ ىلا ظافلالا

 ركشتف رك ذنىتلاةمدحلا هذهمام الهقفوي

 لوادتمفورعموهو ايسردماسوماقهلعجو هقاس نمهرصتخا  طيحملا رطق

 دسديضو فكيف .الفحاورانسالالجأ نيلاطيرغس و

 ليعامسا ودها رصم ندم ىلاهعفرو هنعاج زو بتكمث طيلا هسوماق نمهث اهتنا



 هتازمم # ىناتسبلا سرطب ١

 نيعةسردع قحتلامث « ىناتسبلا ليئا>يم ىروخلا نعةباتكلاوةءارقلاءىدابم ْدْخأو

 ةيناربعلاو ةيلاطبالاو ةشدتالااو ةينايرسلا نقع شادشوةيب علا دعاوقاهم سر دف هقرو

 ىف معو ناكريمالا نياسر؛ا بح مت . باد الاو نون: نم كلذريغوةب رئاكذالاو

 بايسأ تمربأ نمو « مهم اجا عضوم هلءجامداهجالاو ةعاربلا نمرهظأو « مهسرادم

 ةيماعلاهعب راشم ىلع هبحاصامهنم لكره اظو ريبشا' كي. دنافروتكدلا نيب وهنبب ةقادضلا

 اهجرتمنيعم ٠ اهاوسو فئاحصلاو بتككلاا أشنأو سرادملا سسأتنمةدالاو

 بي رعتو سرادملاذ_مالتل بتكلا عضو نع كلذ هلغشي و توريب ىفاكريمأ ةيلصصنل
 بادالا رشنو بتكلا فيلأت ىف عسوتلاىلاهسف: تبص من ٠ نيب دأتملل عفنلا هيف ىربام

 © للملا فرعتال ةءهباضعب اهضعب ولتي فحصلار شنو فينصتلا ىلع بك اف فراعملاو

 باد"الارشنب دالبلاةمد_خ ىف دك و لمعي لازامو « هتافلوم» با,ىفالصفم كلذ ىرت

 قافآالاىف هيعنرشتناامو ( ١مهس ) ةنسىوتف هلجأ هافاو نا ىلا ابلهأ تاقبط ني

 ْ ءارعشلاه اثروءابدالا هنب أح

 هسبلي و«ةقيقحلاحفاصي افصو ريبكلا ىناتسبلاهب زاتماام فص نا بتاكلاءاشول

 نيديجملا كاس همظنينا ملقلا هيلع ىبأتل « ةباصالاد هتجسناب ون ةيبدالا هصئاصخ نم

 كرتامف هفرطح رسي نهنال كلذو « هنامز با ارتأو هرصع ءانمأ اوناكولو باتكلانم

 نا ىلع لمعي نكيهنا ىري « تائشنملاوراث“آلا نمهلابف هرظن عني و « تافاؤملا نم

 بتاكلاعسبالو « ءانيبالا باتكسلانم أشنأ مف دعب وأ « ءاغلبلا نم تك ايف بسحب



 و

 تخجل
 وخيول

 ةرسالا هذه سأرو اي روس ىبحيسم نايعأ نم ىناتسبلا سلوب نبسرطي وه
 نانبل ىرق نم ةيبدلاةب رقف ( م ١ماذ ه ١؟ممه ) ةنسدلوةع ركلاةيناتسبلا



 ةرغش نمدنن دش كلك قوزرم مهاربا ؟ء

 تلاع

 دعت لاصولاب ىرخأو بيقرلا ىلإ * ةدحاوف هينيع مق سلآ ع

 لوس مارملاب لكو ءاشن امي د (ةعسا ظحللاو هلو> هءزخ

 لف

 افذثلا اربظي نا امههدضف ناكو  ايلباق ردتلا آمل سمثلا ىلارظنا
 انك افمرجلا تفيثكلا بيقرلاهجو# امهنيي لاح نم الا كح تسا ام

 فراعلا لهاحي

 ؛ مهتملا اذ نم هللا هافش تلاستف ىسالا ىنلجاسي ىشسُ نمو ىنتأر

 مسنو شدعت ىحو زايا تلاقو * ت دبنتف ىحاص نرالفلاقف

 لفاغتلا
 2 -عئوجهسستن

 ماكتتيال حبصلا ىف ىف و *. ىهتشأام ىلو ىلسيل.هبولخأ
 مس هلظح اماو نوعه د هظفلف بيقرلاو انيقتلا اذاو

 رداملا وفع

 ىلوأ لاركش وفعلا تلعج ءاسا * ءىرماىلع ارادتقاىنالوأهللا اذا

 يلوأ امو لامكلاىرحأ امرابو * هلثم تئج نا هل_ضفأ م 2

 ا ا ل



 "2 هرغش نم كبن - كب قوزرم مهاربا

 سوفنلا فرش

 ةجح ىوقأ مثلا سوفت فرش * ىلع تدغمانالا ىف ةليضفلا نا

 ةمهلا لهأ لاطبالا ةداس نم * قفاي كلصأ ناب تيعدأ اذاف

 ةريغ نسجحأ دجملا عيفر ىلعو *« مهلثم ةمابشلا رونانا حضوأ

 ةليدر لك فناو ة-ءب رشلا كلت مرتحاو ةيربلا ىف ملاظملا عدو

 ةعجطلا ليدل م هءالطل #* ايئاد دهساف رخفلا تدأ اذاو

 ةليضف لكو فرش ىلع تلد « لئالد كلف فرش اذ نوكدف
 أى

 ةردكسالاة شم

 ءانغ اهبلا ةحضاو ءارغ * ةيشنم اذصال ةءبرد:كجس

 ءانسو ىفس امل هروذددو * اهتاحراىف نس |سومش تع

 ءالأال ايضلاعم ليصالا سمش * هب تبعا اذا ىفاصلا اهئادو

 ' ءاملا ماقو اهب راضنلا لاس * ةضورىصزاتيأرتفنلاثيح

 ىومهلا لمف

 مكلانع حالملا ىدجو تهزو * اكترتمىوطلا ىف ىراذعتءا>

 ىمذ َْق ةيحلاب لوبج عوقو د ىلذلو هيف موللا ىلل باطو

 ىملحاي ةبابصلايف ىلوذع هفسو * ىنلخدشراي و ىدب زىنوبصايف



 هرعش نهذبن --, كب قوزرم مهاربا 1

 لاجل ةلالغ

 مارحب ئه ىنندح لبس 35 هثارفو هدب ىفانع نع لس

 ماملا ىف هنع لئالغلا ىضن * دقو ةرصنت تنك ال لب تنكول

 .ماسحو ةدعصب لاصو اطسو ع .تغرفا عورد قرع نمهيلعو

 ماظن ملأ ىف اكابش تامح * ؤلؤا نم ةضف ةماق تيأر

 ماع ردي لقشم وجلاو * مكحارت-م ايحلاوالا كاذام

 ماوق ليحن ىف نين> ىلبج #« هدقعلو هناذ ةفخل اع

 مادسم قيتع نمال هظاحشلو # هثادح ف السنمىركسلازام

 ماسيلا هرغث ؤلؤاب وكحشأ #« املك ىعمد رد لباقي ادبا

 ماكحالا ذفان نسح ناطلس ه«ادغ أشر ىوه نمصلختلا فيك

 ماسقألا- رفوأف لالا امأ « لئامشنسحوافرظىوجأشر

 لامجو ةيلح جبماب وهزت * ةنجتحضأ رصم ةهزن نيدبع

 لاوثسمشناسحالاو نسحلاب * تددام ىهشلا بذدعلا لهملاب

 لاثم نودب ىهازلا ابنسح ىف + تحبضأأ امر اصب الااطتصخش

 لام"الا ةينمو لاونلا رحب * .ادغنم ىدفملااهنك اسب تفرش

 لابقالاو دامسالاو. :زبعلاب « ًامتم .بانجلا ظوفح لازال

 لاسلسلا بيط ابنه ايذع ه ارئوك اهيفناسحالا نم:ىرجأ

 داس“ ا تي ا” ا



 1 هرعش نمذبن سس كب قوزرم مهاربا

 ردبلاروُثلا راث نم !مماك | * هل دوحت ىوكشلل رخ اماكو
 ربخلاو ىشولاغيدبىف اببصلا ع ه: اهتجبم نيسحولح سئارعلالثم
 روحلا ةفآ نم اهذوعب قار * ابلبلب نا الو باست داكت

 رجشلاىلعاودشن ةعجاسريطلاو .* هك اربضقلاو ةعطاسببشلاف

 روس ىف قعاا واتءوه امناك * ةلولو ناضغالا ىلغ م.سنللو

 رولا ىلع ىذاشلا ةمغن اًمفاودق * ادّشنيح ضو رلارازهو هتوصف

 ردهنلا نمولحي ايار وطواروط * ىب رط هلك اذ عم دوعلاب ناكف

 ريغلان م ىثخأ الذ ىدبعرهدلاو « ىندعاسيب ىوط لعب >أ نمو

 كو زكفل نيو راغ 1 نها هن كانوا لس
 رضحلاو بيطأا نيب فلأت رمش #« هتفير دبش نفىلو وحأ ف كو

 ررشلاب باقلا هاظل ىنريدخلاو *« هراوكب ىنيورب رهثلل تبي

 رغما غلاي نم هن ىىح امن #* قبك افؤ ىدر وهدخ ىنَج نمو

 رجضالو ىن-م للم الب ىوهت * 5 قلت تئشام حرتقاو ةلوقي

  ىركف تريح دق اقر نسحب * فخن الك تاساك اهلايف

 رفظلا نمىلحأ ىسالاو انعلا دعب لب ىدنعمقسلا دعبءربلا نم ىهشا

 رذملا ىلا نكرأ مل ةعالخلا بوث ه !مبت سبل لب ىراذعتعلخاجب

 ربكلل كسناات عب وىبابش ىومم *# اك نوجما ليذ ىف رثعأ تناو

 رهزلا نم ىليدنمو ىلقن مللاو * اهلماح متلاردبو ىحارسمشلاف

 ردهلا مدلا كفس ف ساكلابتيدج *« ىد كفسل ىوفأ نمدجافلكو

 روحلاو جنغلاو ىعالاب ةجوزمم * امرشأو افرص اهب رشي لازام
 ربسلا ةذل .ىلحا ناك اموي دنع اهبيطأ ناك اف ةليل اهلايف



 هرعشنمذبن ب كب قوزرم مهابا 0020-6
 اهببص نعجارتالا اهب فناو «اهبصىف ضرالا ورأو برشاو

 امرش ىف مال نمع كعو» #* ام ارورس . تنبلا قلو

 «سسؤك الا ٍةذإى ردي نسبلف

 اهنيأ تكش سقت دحتناو « لسن نم مطت الو اهتاهو

 اهنيع اوسحن دق نكي ناو» # اهندوأ ساكلا”ىلع ببصاف

 « سجتتتساو كيرو اهمنط اعف

 هقاخ ىلع باوب هللاو

 هقلخ نم بءضصاا ضؤراحا 03-0

 هقمح نم حاردق نمل لقذ» *

 «ىسنيم امم هللا ةمحر نم

 هلسر انب رزع تربخأدق « هلثم اق بات نا ديعلا

 هلضف ىنسن آ ىذلانا» * هلبج هءاس الوبجايف

 « ىسب نمىلاوفءلاهن اش نم

 ةليل وفص

 رءعلا ةليل تناك ىم ةليلاب

 ثم ايصلاو اننا قاطؤجلاو
 ةرئاس كالفالا اه ءامسلا ث يح
 تظن ددقو اف لقكمردبلاو
 اهنلحب هو أ تانب نم ةدانك

 نضو هابش نمانيج ىرجحب رونلاو

 رمقلاو لينلارهنو ارب_ثرصقب *
 رحسلاة قر عمانل ليصالا فطل «
 رهنلاة د ىف ةرئاد كإففاكك #

 رهزلا مجالا تارين هلوح نه *

 رردلا سفنا أملع درو زالزه *

 روصلا عدبأ اهيلع مسسنلا دب «
 رصبااوراكفالاو سفناا ادصولح دءج رس ىف صقرلا نونفىدبب جوملاو

 ردق يلع ىرجي اهمادقأ ملل * .فلك اب راناصغاببصءابلاو

 ا



 لع هرعش نمْذبن - كب قوزرم مهارب

 هتلمأت ام. اميرس: نم « هبتان افصلاب و ىضم رمع

 هتلق ىذلا ام ىلق حيو اي» *« هتلخشأ .قطنملاو ودتلاب

 «سمتف انب ول مسأ لوضف

 اتوف ام ضوعت_س سلو * اتتش دق معلا سرد لمشو
 قم قحو وخنلا اذ م ىلا» * ىتفلا كاذ فك نم اهتاهف

00 
 (!ةريشلابعلوملا ىل لاقف « «قلقمداسبالىعسأ تحرك
 قيجرفو ىراقيبل ادعب » * قجوز ىل در ىب ائزمتسم

 « سلبملا فئاحخلاك ىنيشمو

 هبهش عم ردبلاكو أ سمشلاك « هبارتا نيب ىجرج ىلفلاو

 هب امم لودهلا ىو » « هنا ىلع ئكم نم رخس

 ْ « ىسن دقاهظوف< بتك نم

 هبيذعتو ىلق ىوج ىلع * هيننأت سانلا كحضبو
 ' هي ىثمأ نيحىناسيطو» اذ هييش ىف كئازلا ىشاا

 « سجرجوأ سن اجردهيبش

 اهران اودع اهوفصناوا *« افرد-ةاوابج سوجملا ىرأ

 اهرادقم نيكسملا معوأ» #2 اهراونأ نامدنلا تركك

 « ىستكم ا!هتاناح ىف حاراف ظ

 الفم ىسالل اايدسسو * الفاك افصللىحضأس اكلاف

 الف اهينقساو ىمدناب مق » *« الفاح اسلحب عار العف

 «سلجملا اذتبيح نات قفو

 ةئيهلا نسحو 6 ةشيشحلا » ةريشلاو:يئاعملا فيرعتلا ىلع ةريبكسلا ةمامعلا ةلقملابههري )١(



 هرعش نمذبن - كب قوزرم مهاربا 1/١

 اءماط اهعفت ىف ىف قساو * اعلاط انها محن مشو برشاو

 امناق اذب ىنم نكت الو » * اعئاط نك لمأ تاق املكو

 « ساجملا دحض ىتارت تح :

 هبب.ذهنو رعشلا ىلا لمو هب ىذه هقفلا لهأ لخو

 هب ىل نمو شبعلا وهاذه » * هبيهذتو ساكلا ةيلح ىف

 « سرطب وأ س ايلا رامريدىف

 مهقشعىف رمعلاضقمورلاو * مة ىذا كنع اهقذلاو

 مهقالخأ بيطريد نابهر » * مهقح ىفو عراف مييفو
 « سن أتم حارلا نم ىنصأ

 اجه نم اهب رش ىف عطت الف *« اجبنم افصلل اهارت امأ

 اجدلا رودب هبش ةيتف عم » اجحلاب اهركب ربماو برشاو

 « سبلملادوسا ىف اودب اذا

 لئارجهدتملاخويشرجهار 6 الطلارشأو كلا سيق عب
 الف برشا مهظافئأرثكأ » د الح دق مهرغث ءابظ بحاو

 )» سردول تفأ ابيف عمست

 هبه نم دبال عدوتسم #* هبانلا نطفلا دنع رمعلاف

 هباحأو هقفللو ىلام » « هب ىلوأ حارلا ىف هفرصف
 « ىسايتنأ نآ مهنم سشاب

 ىذق ىباصتلا٠ قح هتيلاب * ىضقدق ىو طخسف ىلق

 ىضم رمح هللا ليبس ىفو » * اضرلا نامز وهللا ةمد ىف

 « سجن ملو ءاملا سجحنيف



 ١ / ةرغش نمذبن -- كب قؤزرم مهاربا

 قطان هظل ىناضتللابو + قئاز انل ضذلا سجراااو

 قشاع .ًافرقسصم امك ) * قئار اهنؤل ةشنم حودلاو

 ةىدكدف ىتقلا ب اوناننجس
 تاكش ًاميج ذرولاةةونغ نم غ اكلكر ” رافزالا 8

 تك ذ ران نآليوخا اتاك » *« تكس افوُخع خئاضلالبلبلاو

 ( سبقت مل فرطلا ريغب نك

 بالا قد ائيفر دقو 2 ئذقاغحنلا فرت

 ىتذلادق نابلا نصغنك ) « ىنذ_ةنم نم رف ىلق رئاظ

 «ىدنتتلا ةسيلم ف هآوهأ

 اجلبالا هقرق تيأر واوأ * ًامعدألا ةقرظلثمتنفخ وأ

 ىجذأأ تحن ملا ردب ناك » « اجتتس امل ترصبأ وارعشلاو

 «سدنحلا ىف رهابلا هنيبج

 ةدجوحيدب ءاض اهحابصم * ةجولخمي ىل اذن أيف

 ةجو زم ريغ اهينطاعف» * ةجوج_ثع ىضرت ال ىسف
 «سفألا أدص واحت ءارذع

 اهجرب ىف سمشلاك اهفشرو * اهجهن ىف كداشرا قحب

 اهجزم نم ذبال نكي ناف» * اهجش ىلع ءاملا نعت ال

 «سعلالانداشلا باضر نف

 ارممجأ ابهذ اقاهد أسئاك « ارسعملا مدعملا تيقس ؤاف

 ىرت نأ ىلا ىنلوانو برشاف» * ىرولا كيلم لالا ىف راض

 «سرخالاك داع ىباسل قاط
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 كي بلا

 سنت سم

 ايرادسيطخ نا ةينيس ىلع

 سفنإلا كبيذعت طرفو *« ىبنام اننيب دبع قح

 ىبن ؤماءءاببصلا ىنةسات اهو « سؤك الا,ترقايلا كب رشو

 «سجرتلاو ردزلا طامسإ ىلع

 ىوغ امف مولا نملخو. *» ىوجلا فورص ىنعاهمزهاو

 ىوهلاقر وقاردقتقولاف» * عاودلا ىهذ باقلا ماك قسا و

 ( ىسملا نامزلا لمصولاب داجو
 هرايتب ءاملا دب عج دق * هرايست نسح يف ايصلا نا

 هراهزأب ىفاو دق ضو رلاو» هرامزع سلا كرحو

 « سلما نم هأز ىف هيت ْش

 درزلا عورد رهنلا سبلأو * دعنا عيبرلا جات يبت امأ

 دقو ديغ ناصغالا امناك» *« دسجلاب وش ضرالاق اخو

 « سلطالا نم اباوثأ نسبل
 بات ىنأاخ 2 00 * براش اهروفصع امناك

 بهار اهرو رش امتاك » * بطاخاملاودو> ضورلاو

 «سئرب ىف ليجنالا درب

 01 ] ] 00000 زؤزؤزؤزؤ| | <> |><|><7< < ز<ذ<|ز><ذ<“ز ؤزؤز30000ج“ب“““-7“بببب1

 كنان اةذينا# 1 دة هنا ىل ديب ضع



 ١ هرثث نم بخ - كب قوزرم مهاربا

 قح ؛ لاجلا مهل عسوتو « لاهمالا مهجر دتسا ناكدق « مارح او لالحلانيبنو زمعال

 فالخا اوعضتراو « ملاظ اروجحاونطوتف « داسفااامفاورثك أو « دالبلا ىفاوط

 ديزيلانمأر جأو« ةنيفسلادنج نم لظأ « هلك » :ك انلاقي ريدعاوراصىتح ء مث لا

 تغقوأدق « ةبوبد_هلاةحصلاذوفنب ةب ركسعلا ةوقلاةوطس نكلو« هنيدملامرح ىلع ٠

 ىرت لهف « ةب واخ لخنز اجعأ مهن اك اوراص ىتح « نيعةفرط نم لقأ ىف « نيه ا مهب
 ةبوتاااومصتعانيذلاو « دابعلاتحارتساو « دالبلامهنمتا>دقالك« ةيقاب نمره

 ددنو « مهرايد نماوجرخأو 6 مهراكوأ جرد هنع مث الجراص « ةءوالاباومزنلاو

 « نيدسفملا ةبقاء كلتو « مهنك اسمالا ىرتالاو>بصاف « مهتكامأ اوقرافو « مهلهش

 اشاب فيرش ىلا ةلاسر نم

 دسبعلاو « لاؤسلال ذهمركزعبهيةيو « لاذتبالا نعرخ اهجو نوصي ركلا ٠
 لاطو « رايطضالا ل يع دقو« دعولا فلاسزاجنب هقونوأ « دعسلاقراط قارشا رظتنم

 3 هدراوأمظب ال همركر حن و 4 هد_ضاق بيخالنأ ئديشق.لومالاو 6 راظتنالا

 ةلسارىم ىلعتدفوىت> « ىنامالا هتمهب تغلب ىنا « ىنادلاو ىماقلاعاشأ دقو

 ىغكرينا 6 معىذلا هن اسدحأو « مجلاهمرك اشاحو 6 الو ناقذصأن م 3 ىلاهتلا

: 0000 5 : 

 في. رشنم ركدعوب هتافتلا نسح نم تكسو « فينمدحم نكر ىلا تأجتتلا



 هزث نم ابحت كب قوزْرُم مهاربا ١ هع

 تدصرو « ىناثالا ةدئلاث تيمرو « ىفاوسلا حايرلاب تثعبو 6 ىنايفسلا

 ىلا تاتاقو « نيسفص دونج ف تفحز و« بلاغلاو بولثملا نيب تزيمو « بك اوكلا

 انك اناف «حوت رمت ترم وأو حوتفلابامتارشح ىلع ترفظ تنك اك# نيدلاموب

 روظم رفعجةداعس روضحهللا ”نْمْنَأالول « راقافتعانو « راطمالا ةمداصم ىف

 « داورلاو عئالطلا ثبو « داهمتجالا دعاس نع رمشدق هناف «رادكحلا اشاب

 « دلوامودلاو و « دلبلا اذه ةيقن:ىفدهدهجل ذب و« تاف'الا مفدىف « تافام كردتساو

 تاذمرإ اك نكمل نا ياي[ لزغلاو « اهملاةيانعلا نيعب رظنو « اهملعهتمهب بك أ و

 تارمثب نوعتمي و « ةيفافرلا اهلهأ لاني و « دالباان دقمى دعت نأ ديالف .« ذامعلا

 لظىف « للملاربك أ ةب رامعلاننومو اي ف « لودلا قاب ندّلا فنومازب و « ةينمالا.

 4 كلذ ىلع رادكملا ىلا اعتهللا ٌناَغَأ 6 ةيسااامتاهجوت نسدحو « ةيروادلاة> ااا

 ' كل انها هقفوو
 « لايفأ فادرأ مما نيمعاز« نامزلا نمربغ نملاح ىلع مهف « نكالااماهأامأو .

 "0 ول يلو تاداملا قب رطنم « تاجاحلا نحمل ةينمئزاف 6 لايقأءانبأو
 ىثميو « اوضرتءاكيلعو « اوضرعأالاو « اوضراهنماوطعأن اف « تاقدصلا ىف
 ١ ظ ىقالوهو « ىئانلا

 لج الو ريطال .ةماعنلا لثم * . لجر ىف تنعمأ ابكى رتكو

 للطلا اهنأ ملساف كويحت انا * هدشنت داوطالاو روثلاكر ع

 الو « نيعلافوهزبالامىلا « لي وطلاو ضي رعلا ف « ليبقلا اذنه نم لخدأو

 ' : نيمشر دب قفني
 لولطلا ىفعت نمو ىناوذلا بيشنمقاخأ هدجتهرزتنا

 «ةينادوسلاركاسعلا ىلا تءجر «ثلاثباهتز نعو «ثئابحا هذه نع تب رضأ ىتمو

 ا ننسي نست ب ني و نالوا



 ١ هب#س هت نم بخن.همالقأراثآ كب قوزرم مهارب
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 زيف كس ر 3 ١

 هن سسك

 موطرملا ند هةيدلم

 « رافَقلاو هممارملا ىف نب دكسم « داتوالاو ا « داتقالا براوغاندمتقا :

 باقي و « نابطصالا دضع ىف تفيام نيبحطصم «راوك الا داوغأ ىلا نيذنتديم

 ' ردقملاهاناصو نأيلا « قيضلا ثن نز>و « يقي رطلا ثعش نم « رانلا ىلع رارقلاب لق

 اهمال ء ىذالاب ةسورحملا « ىذقلابةفوفلا تناكف « موطرحلا ردنب ىلا « موتحلا

 .« ميدتسملا اهئايوو ء مخولامئاوهب بنس « اهلثم ليحتسسملا «« ايلفأ ماظلا ةبرقلا

 نماهب امل « جاجتإلا ىلعةلابت نف نوهأو « جاجالا تيب نهرذ قأاهارت تنكبف

 ح ؤرجالالو « ضالاي+ اهنم سيلىتلا « تافصضلاو ءامسالا ةلوهجلا « تارشحلا

 تقؤاهب مسقملا داكي و « تاراغلانشولا « تاهجلات سلانم اهدراوتل ؛ صاصق

 حاير نيب ىهف ء رب ربمزلا تاقوأ ىف «.ريعسلا نمثييختسيو ؛ ظيغلا نمزيقي « ظيقلا

 0 بابضلانمللظو « ةفلاوتم غزاعزو « ةفلاختم

 راسيلا "ايه نبح الو #* اهاعر نم نييمسال  دالب

 زارفلا ال تسلا نسحاف * سؤب مويل عو ردلا سبل اذا

 «نينرقلا ىذب تيدعتساو « ديلولاو مصتملا ليخب تبلجأو «« ديعب ريغ تثكمواذ
 تايازف تجرخو « ىناسرخلا لسمإأترشنو « نيفدصلاءار و نم تدجنتساو

 « نايبلانايعأ » 4 وندعو



 هنانلؤم ب كب قوزرم .مهاوبا ماا

 احم غلبين اكن م هرصعءارعشل تأرقامفتيأرامو . ةسقئافلا دمئاصقلاو « ةقئارلا

 ةماخ ءعلاطملا نسح ىل!امهمق مهيب« سيمخيتلا ماك و«ريطشنلاةداجا ىفدين ادب وأ
 في رط«ةردانلا كف عا ارتخالا عيد وءديلوتلا فيطل عم“ زاجعالالاهجوءر ودصلا

 تابلحو رورسلا ىلا افاصو .؟ :تايلزغلا قيقر ؛ تاي رمخا مجسنم « ةردابلا

 « هنمز لو زل « هنحاو رهبللاو «هتحو نمزلا نمدياضأ امالولو ٠ روبحلاو سنالا
 قلعتيلادب « بد الا ىف مهتاقيط ىلوأ ىلادمي نأ نم هعناع سبل اذه نا ىلع

 ةكاَنلَوُم
 م .يهبيسسس

 | هييفدآررامو نادوسأ|ةلاحاهبف فيصو ةلاسر بي.ةماركلا ةلحنو.ةمالسلا ةلحرر

 ,نظأاالو ٠.نآالا دجوتالو اهنقو ف تعبط ةيعجسا دي .رطلا لع يو ثادجالا نم
 : هلث اسروهدت اصقدعب فيناصتلا نماهاوسهل نا



 ١هنؤ هتازم .ءهتمجرت دس كب قؤوزرف ميههاربا

 كب قوزرم ميهاربأ

 11 ىيى قاما ذك هه

 هوت اا مولعلاذخأف بدالل بح أشنو ( م ١مؤ107ه بسس ) ةنسدلو

 روظتسسي ناك ثيحب ةظف اة وق نهناكو رعشلاداجأو ةباتكسلا ف عربف هخويشو

 . ءابنالا'نماهريغو ةيملعلا نوتملاىوس تيب فلأ نب رشعل يقام ىلع رعشلار اتخمنم

 راوثلا بدات لعاشاب ريظم رادبكملا : رهاظع ماقو نادوسلاىلال>ر ءراث”الاو.

 ىفو هيفهلو ليعامسا وءدحلا رصعىف دالبلالاححالصاو مهتنتفءافطاوهل_كىف

 دقو ( م 1455ه 7١م ) ةنس موطرخلاب ىفوت ٠ ةينس حئادم ماركلارغلا هثانآ

 همسو ورمظماشاب رفعج موحرملا نبديعس كب دمت بردالا باتك ىف هرعش عمج ىنع

 ١١ .ا/ةنسهعبطو (« قو ز رم كب مهاربابيدالا ناويدن قو.نملا ىهبلا ردلاب )

 نوفرعي نيذلا مهنم لقأو « كب قو ز سم مهاربا فرعي نم رصعلا ذه ءابدأ نم ليلق

 ءارعش ةريخ نم ناك هنأ عم ٠ بدالاو لضفلان مدن ةقثاللا هتلزتم هنواحب و هردقدل

 لوصفلا هلف ٠ دهعلا كلذىف مهمالقأىفةدوبعملا عجسلا ةقي رط ىلعهءاتكىنسحو هتقو
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 ساعت 0١
 1 ع 0 4 0 0 2

 1 عن 2 00 يو

 : مارا شرا تاذ #َ رمد حطابأ ىف كتيدف ىب جع

 0 ماه نيراماكف 3 افصلا ىلع تايراجلا هايملا تاذ

 / .قلاخ نيياختيسا ## امرجا ,مقارالك لوادجلات اذ

 كسو دبز نع كيفي * ىذارطملا بيطلا مسناتاذ

 3 نفخ ف اغ 5 0 مولا يلق نا الأ

 ةنأ للا ل اه «  ىوجاجأ نم توللرارم ىماقب

 ١ : .ءالبل 7 ىطحخل * « مكشيف 68 او ردتولو ملحر

 هتددعأ ا ام نظلا ىفو * ةدع تددعأ نيبلامويل دذكو

 يم فرج لوو * مكقا ارفل هنددعأ ىذلا نان



 1/4 هرعش نم لِ . .ىرئازجللا رداقلاد بع ريمالا

 دقوىف حتاوجلا نيبىرجلارانو *« ةبعول مئاد هللا قحو ىناف

 دصلاو دجولاو رجحلارانب قب رح.« ..اشلا مولكم متسلاريسأ قإ رغ

 "دخلا ىلع هايم او راث بلقلا ىف * اذ لثع متءمس له قرح قإ رغ

 ىدنعاملاونإنا دق عوضخ ومد « قرضمو ىترفز ىبنأ ىنينح

 دعلا نع لت لاثال ىلمحو * ةبع زك لكل ىربص بحت نمو
 دمعلاك ضيبلل ماهاريصت مويب * 'انقلاالؤالكض يبلا باهأ ثسلو

 درملا عم هيف لفطلا بشن مويب « اهتوصو فوفصلا فخر ىلاهالو

 دعرلاك عفادملا تاوضأو ق ويس * هقربو امالظ تحضأ هؤاجرأو

 دولا نعى دعت لب ىداؤف ىضأو * ىعمادم ضافأدق لب ىنلاهدقو.

 دنه نموداعسزم كخىلقو * اعفايو الك هاوهأ ىذلا قارف

 ىدج وأريغلاهبللحبنأ تابيهو * اهلبق لح نكي مل الحب تلخ
 دملاورصقلاب حاصاياكبلاوا ذك *ىوحلاو لبق نمقوشلا ىنتفرعدقو

 دصلاو دعبلاب عاترملا هماناذإ * هموجن ىرأ ليللا ىنتفلكد قو

 دجولاة دش نمرخصلا باذا تامح * ام ضعب قوشلا نمىوضر تامحواف

 دحلا ىلا اذهتلخ:قحلواطت *« دنقف رخآ نم نيبلا اذه لهالا

 دضلا ىلا ىر رهدلاوانعمجيف # انقارف دعب رهدلا دوي لهالا
 ىدبج هسجلاو ىنعض هلمحت * امو ملأ نمتنلل دقام كوكشأو

 هخ نم كيازسقاورلت كقارف « هنأ نيسبلا مآ سل



 هرعشنمذين ب ىرئازجلارداقلاديعريمالا 2 0

 اهادرن رسحن باسعام. تماقف * الفار زعلا نم ايون اهتحشوو

 اهاوه راحب نم اسانأ تثغا .؛ .ىذلا ذقنملا رداقلا دبعأ تدانو

 اهاج رئازجلا زعايأ ىتدزف * .ةونع حبتافلا تيطعأ كنال

 اهانم كامح نم تازئاح تدغ * ثوحامالك ةاسرملاونارهو و

 0 لة

 دح نع نيص دق اهغصو رختأ نم * نيبو ىيي مك ىلق .بابحأ ٠
 دضقلا نع ناب تاهجلا ىتح « اهكردب ىعلاو اظقلا اهنف راحت

 ىداحو كدعإ نم ىئكرت» و نع * مكدعبب رهدلانانىردأ تنك ام

 ىدخ للعتلاسدق عماذلا ئوس ه« ةعفتع ىئدجأام ربصلا ىناخدق

 ىدنعام نزح اريغتقذمو ىرشب #« ادبف ؟<فاصوأ ىللثم فيطلاو

 دهعلا ىف ناك ذقاك امون "لصؤلاب * ىنفعسب هاوهأ:ىذلا لازغلا له
 دصلا نمىدبأامذعب نمبرقلاب *« ىتدعسب هاوهأ ىذلاروفنلا له
 ظ دع ىف بضلا# عرئال هب عترأ. * .هعت نم باقلاف ىذلار وفنلا اذاي

 ىدخال كنملايخ فيطب نضرأ .* :دقلف ارفان قم تنك نإ و ىنا

 هم ةنناىلا ةلاسر نم

 دسعبلاب و .قارفلا عاجواب اليلع * . ىدعي نم فلخت بويحل لوقأ

 دجنولاة دبش نم ساالا كيلعناننط «: قيابص تيارول اقح: تنأامأ

 دسبعقلا .ىبهتنم ىلااقح,ةلحأو م ىئونلا هيذع نيكسملا ىرأت لقو
 ددجلام كاهرأ قوشلل انف تلقوو . «ئوجلاةدهش نمتللن دقاف كءادسو



 ١/م/ هرعش نهذبن ا راز+جارداقلادبع ريمالا

 ناسملت ةندم

 اهادن توص نسحاذبف تبلو *« اهادب ناسمات ندم نوصلا ىلا
 اهادن لالز ترم اداؤف درب و * هب جافرازالا اهنع تمفر دقو

 اهادع ضايرلاىضاز نم ضراالف #* هرون قتفت |(مدخ ضور اذو

 ,اهادع مانالا نيب مهو ةادع *« امهامج باق تناص املاطايو

 اهادمو اهظحل اهنم هادراف « ىرت ىذلا لاما مار ماركو

 اهادم طشو ىنبباع تنضف * اهدخدرو نملاخلا مل لواحو

 اهادر ليذ ىثو نمافرط مثلي * مو امل ًافك عدي ل بطاخ كو

 اهايضر نابأ ًاسم اهسمامو * ةمصعب اهيلع دقعي مل رخآو

 اهانسس: ليمج نم نكمتي ملو * ةفطعب هيلا ارذعلا حمش ملو

 اهامل ذيذل نم عتمتي ملف *« اهنسمانوصدصلاقاطن تدشو
 اهاونب ىونام هيلع تدسو * ةوفجو ادصو اركم هل تدبأو

 اهانم كانه ادعالا لئت ملو * .مهيعسب نيدسفملانونظ تباخو

 اهارع لحال تلآو تنابو * اهلابح ناسملت نمتمصق ادق 1

 اهامح ةامجح ىماحلا ةريغلا ىذو . :ىغولاو ىأرلا فما دقالا بحاص ىوس

 اهالع تزحو ىسركسلا ىتتلانأ * اهنا امنه قدصلا تملع انو

 اهاهمو اهقح ىف افراع الو * الفاك ىريغ رطقلا ىف نملعأ و
 اهارد ءافش ابح اهتردبماو * قمه اراصتناو امزح تردابف

 اهاولل :ارشان . ىكلمو ىبرعو * . قتايلح. تناكو العباهل تنكف



 ةزعش نمذبن  ىرئازجلارداقلاذبعريمالا 2

 * لجز ابفلخ نم انه ةادحلا ىثع

 * اهضكرت ليلا دايج قوف نحنو
 * اهقحلن نالزالاو شحولا دراطن
 ب اولزن ام دعل اليل ىحال حورن

 « اهم داحو ىتتأ لب كسملا اهمارت
 * تدغف © كراس دقو ءابخا ىلا

 ىتولاو يظنلسلاو. ىانلا نم ىهشأ
 رضحلاو لافك الا ةنيز ابليلش

 رعضلا نم وجتنتامو داعبلا ىلع

 رضولا نم خطا اهب ام الزانم
 راكلاو لاص الب عامملا بوُض
 رهزلا محتالاب تهز ءامسلا لثم

 ا ا رس يروا ا ب ياو ايمن

 ريسغ نم قحلل امو لقعو لقت * هقدصي الوق اوبغمدق ىلوالالاق

 رعشلا نم تيب وأ رعيشلا نم تدب * ةقاور نيتيب ىف رهظي نسحلا
 000]) لضرلا ىودك امناوصأ « لحن ىثملا دنع تنأ نا انمابنأ

 رطخلا نم اهف مك رحبلا نئافس * اهكحارا ىجنالاو ربلا نئافس

 * اهتعرس مي رلل امو ىراسهلا انل
 *« ةجرسم برحلل امئاد اناخ

 « ًادحأ انب لدعت الف كولملا نحن
 « هكرت 5 نم مضلا لمح ال

 « هنرشع راجلا انيلع ءاسأ ناف
 « انقراطل ودبت ىرقلا ران تيدت

 * رزؤ الو اجلم هلام انودع
 « هطلاخام بيلح نم اهارش

 « ةنوآ لكح ىف انئادعأ لاومأ
 *« هب مذت بيع نم ةوادببلا ىفام

 رختفم لك انلن ليخلاب و اهب
 ”00) ةباتب تانعبسا نم
 رفخ ىف تاب دق نش بع ىأو

 رفسلا ىف زعلا عيمجو هضرأو
 ررض الو رض الب هنع نيبن

 رطخ نمو عوج نمةاوادلا اهيف
 ظ رفظلاو قبسلا تايداع ان دنعو

 رقبلاك قونلا بيلح سلو ءام

 ردقلاو لدعلاب اهتحشب ىضقن

 ردبلاب ناسحالاو ةءو رملا الا
 رضحلا ىلعر وضقمءادلاو بيعلاو

 انيس راج يحير "0
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 ىوع انئناشو تماق.اذإر و ريس انل اهب ناؤعلا بررحلا وش انا

 ىوط ىف .ةوبنلاب ىسوم ةاجفك * قييطخ. تناك كلملاسورع.كاذل

 ىوه ىوهمللاي بطاخ اهنع دركو: * اهلصول ءفكحريخ ىنتءلعدقو

 ىوث ىونلابىدتءملاوتنعذأى لو .* تجربت ,ىدل اركب. اهتلصاوف

 ىوتراق ةبادهلا اهيماظ تيقسأو # ةبرمع ةرييس مهيف ترس دقو
 ىول ام دعب انبسلاب ىجايدلا ريني *« ىدذلا نأ نوكأ نأ وجرال ىنإو

 ّة رضاخلاا و ةيدانلا

 رفتتاو ودستلا ,بحل ”الذامو ه ضلا لماع ل ا

 رجحلاو نيطاا تويب نحدمبو * اهلمم فخ اتويب نمت ال

 ررضنفلهجلاف كو تاهج نكل. * ىنرذعُت ودبلا ىف ام ملعت تنك ول

 رردلاك ءابصخحلا اهب لمر طاسب ايقت مءارحصلا ف تحبصأت نكوأ

 رطع قيش ليمج نول لكب * اهرظنمفقاردقةضور فتاجوأ

 رذق ىلعر رمي مل حورلا ىف ديزي * ًاقّشتنم باط اهسن نقشنتست

 رظنلاب تاجوأ بقزم ىف تولع * هنتاه جاه ليل حبص ىف تنكوأ

 رجشلا بيطأ رب,رشحولانمابرس# اهطئاسب نم هجو لكىف تيأر
 رجض ىدلاكنضالو نضمبلقيف * نزح نم قبت لة فقو اههلايف

 ا تاقوالاىئدمانم دصصلاف 4 هتنبف اناجأ ديس

 رقصلاكوجلا ىفارئاط نكي ناو * هتماعن عم املظ انملظ مكحن

 رطملا نم نربم .ابمع ,قئاقسش «* انجدلوه تدشاذإ ليجرلا موب

 روحا: نم. قادحاب .تاعقرع *« .ىوك نلءج:دقاهيفو ىراذعلااهيف
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 ىوتراهبنممدرولاباطق تضاخو * تبرج اهب ثيدحلا رحب نفس انل

 اود انعلا ءادل دهشت انسلاجم ىلع جعف ىحبصالا هقف تمر ناو

 ىو راعادهز ىرصبلانعذيادغ * هلام قات انحناف اوحنت دش ناو

 ىوجلا ترعسأرمسلاوادعلاءاهد+ * كرعم لك ىف ضيبلا انيقس انإو
 * ىولاهل عاجشاك انيقتلا ةادغ.  انحاطن «حاطتلاقنخ» ىف رئ ملأ

 ىئوشت هنعط انقلاو ىئناشع دحم « ابهتددق راببتلا كاذ ةماش كو

 ىوتلاامو ل: ىوجلاوكشيجوأرارم»# مدهحامر هتماكح ىتحن رقشأو

 ىوا ىضزلا ىنابيف هل. نانج. » نا ىتتزاغ ىخأ ابحن ىضق موي
 ىوع نم. غرب زوفلا:هاتأ نأ ىلا: « .هنانح ماهسلا عقو نم درا اف

 قيود هقفأ نم:جنلاك ةيمر مو * ىضق.دق نيسح هتلمح مهني نمو
 ىوقااوسابلاواوأ الوااؤقدجأىب و * .ةبيمرب داوج .قحت :ىضق:موبو
 ىور دما درو دعب املا تدرو # اهنوفج .نم تدرج دق انفايسأو

 ىوتشي شبكملا اهب رانا ىنكو, * ةبريسح هانميب ىنرق ادب الو
 ىوه ذم ىاسح هافاوف لوب * افكناف حورلا ضباق ىنأ نقياف

 ىونلا ىلع ايانملا در و اودر ودقو * ةيمئاه ةدش مهملع تددش

 : ىوجلا مهو انزح اهم اودازف

 ىوشلا ال ركلا همه داوج لكو « دنبم لكحب مهممرأ تازامو

 ىوذ هنصغام دعب داهج حورو * اننيدل ةايحلا هيف انيأداذو

 . ىوزتاامو انانأ لضفال سي رغ *« هب تدغ مبش لك انع هللاىزج

 ىوتنتا "اه بولقلاؤاولاجواولامصو. + ىعم ىظلاب ىغولا ران اومرضأ مكف

 رصنلا انف[ يونرنلا نيو زمالا نو ةمقاو هينا ترج ناكم م-احاطنلا قنخ ©
 رئازإتا لطب

 ن

 د
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 زاب لت زييطلاب

 ىوثلادمشمنمريسلا بوغللاز و * ىونلا ترمدق نمأألا دبع دسوت

 ىونلا يلا اهاعد امم تفرشأدقو * اهرك سفنلاب دا ادابج رعو

 ىوجلاةدش نمل” الاراع تضاخو *# بهايغ ىف انب اقلط ترج دق كو ٠

 ىوع اهطوهنمبئذلاواهبب تعطق * اطقلا اهب لضي تازافم سم 5و

 ىوش اهعقو ادعلل ماهس كلتو * اىعاوض ىسقلا لثم تدغ دقاذل ئ

 اوزنا هل ماركلا نارين ءوضامو * اهلانمالعأ نارين تدب نأ ىلا ا

 ىوهلانعنوصملاض حما فرشااونب * انلثم ةدايسسلا لهأ امسالو

 ىونلا جود م اورايستلا كرئاف كك * انهلا كل ىدشارلا ننا ايأ تلاقف

 ىوحامو ميركلا كاوأمتنيابو * ىلعلل تاواطت دالخ ناي الأ

 ىوث دق زعلا كل انيدانو الاقع امل انعبر ىفدش دقاذ لجأ نف

 ىوط ىف لح نم لثم هيف لحن * هنانج مارب ال فبكب لحو

 ىوطدقدجملاىوذ مايلعرشن نمو *« ىلعلاو ةبادملا ليلك أ اناف

 اوللا مفري انلام الإ ركن الو # اعمجت ايندو نيد انل نو

 ىوتحا اهدحمب ةيسابعو تماست * ةبرداق' ةيرامُم بقانم

 ملع ريسخ ىىقلت املع تكش نراف

 ىوقلا نهوت تدغ ىرابخأ عورلا ىفو ظ
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 مهلضوف امتاداسو برعلا ءاسؤث ر نم رفاو ةعامج عم هرضحت_ساف سدقلا ءىرىما

 ناكو ربكنأىلاةوسن هلاوعضرتساف هتلافكب مه عأو روج مارهبهنبامهجأ|لسو مهرب و

 دعب فيكف ةيلهاجلا نمز ىف رك ذام مهعبط ناك اذإ و ٠ ٠ هرك ذلوطي امد سعأ نم

 مهح دمرثك أمالسالاو ةيلهاجلا ىف مهارئاذلو ةيئآرتلا تاي'الاو حولا مهعبط بذهام

 دح نعج خت اراهدتنأو عاجيسأ مط و ٌبذكلاو ردغلاب مهمذدشأوءافولاو قدصلاب

 ل0 ,ايئالا قرلفلا لوط لاقئق لصلاة سيقام ميضمإبل يفدما عنابتقا» ءالصحألا
 ٠ لل مؤ راق لضفأ م: ميسمنلا لسيقو ٠ لججلاغ كتوم لاق باذكتلا ةمئقانفدل

 نمو « دمحاب زاف « ذهعلاب افو نم مهضعإ لاقو .هدهعو هدعو ءافولا ف لجرلاةبغر

 مهضعب لاقو « هقدص لبق, مب ذكلاب فرع نمو « هيذكل بق « قدضصلاب فرع

 زايخالا بن<وراوجلاةءاساو رسااءاشفاو ردغلا ل امعتسا مّوللا تامالع نفةعب 0

 ةيشنوتلا ةلإبالا يرو ىلا"هل ةلاسر نم ظ
 دقو « قئاءهنوبث زكرع نعهلوالف « قئاقح ا ىرع نيتمدولا نماننيبامنا

 «متصاخاف متيلوأ دقلو 3 8 هلجال هيف ىلا تييساو : هيقانم تاوسطمرا

 ةلالد كلذ ىل_ءلدبام متمر ع 3 مقائابعأ واهومدياف ةوخالا قوقح مفرعو

 تالضفت ىذلا ناشلاىلاعلان اشينااوهو « رهنلا ىلع ءىطاشلاو « رهزلا ىلع ضورلا

 « ىلوالا ةبترلا نمةنوكلو د ديسااربك الا ىدلو ىلع هللا اهدبأ ةيقداصلا ةرضحلاا هد

 تاذلا كلت قبب نأىلاعت هلاسن 6 ىلوأو قحأ ركش لك نم ىددنع مركشراص

 همكوىلاعت هنع « بابقلاة يلاع « باكرلاةيماس« ةينسلا
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 ةلجعلا كرو شبطلاو روجلاو ءافجلاو لظلا بنجحتوءاذي الاو شيلاو ردغلاو ب ذكلاو

 رودصلا قيضبنجحتو نتفلاةراثا كرتوهراكناو قاادجو ةدا ب نونو ىغبلاو

 ةسآرلابح كرئو قدلاو صرح ا بنتو ءايملا ةلقو ةتحرلاةلق بنتو نظلاءوش كرو

 كرنو لهجلا بنجتو عمطلا كرتو سانلا ىلع ولغلا بلط كرتوةمنتلا نار فك بنجتو

 ةروصح:ريغةمومذملاو ةدومحملا قالخالان اف كلذريبغو ةعداخلاو ةنايخلاو عيل

 بدكلاو ردغلاخيقتستودهعلاب ىن/تفاكن اوم الا قاب و «لاقن ألد هالك ذامف

 سوفت مط تناكمهتيلهاجب ىف مهناف كلذ ىفمالا عيمج نمددشأو رثك أة يب رءلاةمالاف

 فرشو ةحجانءارآوةحججار لوةعوةهظع رمهوةع رك لامفأو ةيضرم قالخنأو ةيكز

 مهنيب 'نوكنت نأ لبق ةءو نملاو لضفلا ل اصخ لع اوعبط ممذ قاخ لكنمةقأو ممص

 فارشالا نمريثك» هيف ع مجا ساجىفانك: لاق ةبيش ىبأن با بيبش نغىور « .ةوبنلا

 لضفأ نم : انللاقفابئاساعو .|هئاكحبو سرفلا فارشإ نمناكو عفقملا نياانيلعدر وف

 كانه اوسيل لاقف سرافاناةف هل_صأ ىلا -ليع..هلعل انلقو ضعب ىلا انضعب رظنف + مثالا

 اوطبنتسا انفارهذ كلذ ىفاوتبل وكلما نمامظع اوو>و ضراللا نم اريثك اوكلم

 انلقف . ةفرط باحأ لاف . نيل نأقف ٠ ةعنص باحتأ ل اقف ٠ مو رلا انلقف ٠ ائيش مهطوقعب

 انلقف . ةمئاس رعن لاقرزحلا انلقف . هللا قاخررش لاق نادوسلااناةف . ةفساف ب احح لاق دنهلا

 بسبنلا نم ىظح ىتتافاذإ نكلو كتقفاومتدرأ املاقفانكحتضف ٠ برعلالاق 7 نف ٠

 ىذ روب اسندرجدزينأ نوخر ملا رك ذو ٠ بدالاو ةفرعملا نم ىظح ىتتوفيالف

 ريصموهدجو هتداعدسو هدلوم نعد وؤمجن موري خر قجوما رم هنباهلدلو املفانك الا

 سوقتو ةبك ازمولحو ةيلاعرمهتاذ ين انآمأ نيب اشني هاو ةنحبو ةدش دعب هيلا كمل

 كات: ممالا ىلوأ برعلا نأ ىأرف اهايازمو مالا. صئاصخ ىف درجدزي ركففهبنأ
 نبربك الان امعنلا لا بتكف مهماعهرايتخاعقو و نومجنللا هلاهفصوىتلا قالخالا
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 اهمذب ع رشلاءاجالا .دابعلا نيب رفانتلاهل_صحب م ةمثل ةلصخو أةممذ ةفص نمامو
 ناسحالاو ءافولاو قدصلا ل يةهىف كلذنايب و «رانلااماعبعوتلاو « اهنعىهنلاو

 ٠ ]| بويه نع سفلا بزي لاط_اللاو-« رومالا ىف ايطتقألاو راثالآو
 0 رآأو نورتملابيمالاو «ضضرخلاةتاييصيل لالا: قاق او كنت نم قاضنالاو

 بدالاو ةراشتسالاو« سانلا نع ىذالا ةطاماو« نيبلاتاذحالصاو« ركنملا

 داشرالاو« سأنلا ىلع ر و رسلالاخداو«سانلا ل ضاف الل الجالاو« مارتسحالاو

 ءاطعالاو ب لئاسلاةباجاو< راجلا مارك او.« مالتسسلا ءاشفإ و « ةبب رتلاو ملعتلابل

 يلذب وعمال لذب وم كسفت نمور اقتحاو « ريغلا نمريخ | ليلق راثكساو «لاؤسلا لبق

 )2 دداوتلاو ءىنأتلاوو ريا ىلع واعتلاوو عضاوتلاو « سانلا هوجو فرشبلاو ةشاشبلا

 كونو « ىذالا لبمحنو « سانلاللزنعلفاغتلاو ربصلاو « مهزانمسانلا لي زئتو

 « فاكتلاو4لادجلاوء لاجرلاةاداعم كرتو ءبجيعلا ب نحنو «ربكلاكرتو« ىذالا

 ميامصملا هييلجو.رومالا ىف تابثلاك كلذ ريغىلا« لظل|تنجتو ءمهتلا عضاومبنجنو

  يضرعلا ةيامحو ديهلاو ةنامالا ظفحبو ءايجاو لحلاوب مهتع د بسافملا مفدو دابعلل

 ةريثاهملابيطونظلا نسحو هيبف لمأتلاو لاقملا ىفلقعتلاو ىنعيال مع تيمصلاو

 ةمدخو ةقرلاو سلاما نمنوردلاب ىضرلاو راغضلاو «ءافعيضلاةمحر وةشدعملاباطو

 ءاخيسلاوايندلا ف دهزلاو ةفأرلاو.ةشيعملا:ىف قفرلاو ءارقفلاو باحالاو فيعضلا

 لدعلاو ةفملاو نطابلاةراهطو مجرلاةاصو ةقادصلاو بنذلا: نع حفصلاو .ةجاوسلاو

 ءايضقو قلبا لوقو. قمحلا لوبقو قاححاو ىلاعت قا قحي.مايقلاو ةمل اول ءووفعلاو

 ةفرعمو فو رءملابةرشاعملا مالكي ةبطاخازوةا ارادملاو ظ يلا مظنكو سانلل جيئاؤهلا

 لاكلابحودسحلاودقملا كزتو ىسفنلا مضهو ةأفاكملاو كلهفرعنلوهلهالقحلا ظ

 لثلابنجتو لخبإلاو حشلا كو ءاينغالل .للذتلا كرتو ءاضغبلاو ةواالعلابنجتو

 عاملا

 ا
1 

00 

0 



 ١1/4 هرثن نب ىرئازجلارداقلادبعريمالا

 عوضملاو ىلذ ىاوهب * نكي مل رخان ىلدجأ

 عوجرلا لمأنمناكو ل #.اتقلا ىلا طق ترسام

 عرورفلا هعبتت لصالاو 0 مهم انأ ىلوالا ميش

 تاد الادماحمو قالخالا نساحم

 ةيمالسالا ةعب رشلا يف

 باد الادماحو قاللالا نساح ىلع ةاقشم مالسلاةالصلاهيلعدمجةعب رشنإ

 هب حاصتو « دابعلا نيب صولخلاو « قافتالاو فالتئالاو. قافولا هءنوكي املكو

 مالسسالانيذف ٠ ممريغوأ اباهأ كلذف ءاوسدالبلا هن زمعتو: < ةنوتندلا ةشمملا
 دحاح لك لب « ايش ماسن لقعوذ ودع هنمر ذب لن سحتسم ءىش لك لغىوتح .,

 < هحوضو هيلع ن اهرب باط نود هنسحتتساو هن وص هيلاوعد يام غمساذإ هب رفاكوةل

 مالسا!هيلع حيسملالاق أي ةفلاسلا عئارشلا اونايدالافقرفتام لكد عماج نيدوهف

 ءاجئام مالسلا هيلع د كلذكف « هل-5 الت ئج نكلو ةاروتلالطبال تئجام

 « شفنلاب سفنلا : صاصقلابءاحةاروتلاف ؛ امهاكيل ءاجلب ليج الاوةار وتلا لطببإ

 ٠ نعالا كد_خ هل عض رسبالا كدخ ىلع كوخأ كمطل اذإ ءوفعلاب ءاج ليجنالاو

 « ةباالا « ىلستقلا ف صاصقلا مسيلعب تك » : هلوق ف صاصقلاب ءاجنآرقلاو
  هعبتت لوطيام كلذريغىلا ٠ .« هللا ىلعهرجاف حاصأو افعنف » : هلوق فوفعلابو

 افي رعت © قالخالا مراكممهالت ثعبامنا : هلوقب لبسو هيلع هللا لص راشأ اذهىلاو

 اهماتب و مهعمناك ام ثيعبف ةيقب ماع تييقب و قالخالا مراكعاوثعب هلبق ءايبن الانإب
 الوأ اهتسحب لقعاا كرديءاوسةنسحةفصالو نسح قاخ نما « ىذم رتل مكمل اذلاق

 3 ةنجلاباهملعدعولاو اهب سغالاواهح دع عرشلا ءاحالا اين دلا ةايا بيط هب لصح امن



 هرثن نم بح  ئرئازجلارداقلا دبع ربمالا // ١

 ميلستلاو نتالاةليع

 ها فو ىمقالا)برغلا ناطلسن عينص نم ريالا نيعفف ايندلاتقاضاملا

 : لاقوابيطخ مهمف ماقو ها :ىسلعلملا عمج هيلع سيسن فلا

 0007 ةاسجلاامو ىأرلااف « نوعمسن 'ام ىلعرابخالاو « نورت لاوجالانا موقاي

 ٠" ىلامتهللاءاضتل ملستلاالا ىرأ ال : لاقف ٠ هيفهعمنحناريىذلاف انديسل ىأرلا :اولاقف

 . فىعسو تلذبو « دالببلاو نيدلا نعي ذلا ف ىسفن تدسهجأدتأو « هنىضرلاو

 ةابش نع رتفاو « ىابش نصغ زيها نيحنم كلذو ء دابلاوامْمم رضاحلاةحار بلط
 الماو « كلاهما محتقأ ةنس ةرشع عبس ىلع فيذيا٠كلذ لعتنقأو « ىبان ىدنهلا

 «هباعصتسا لوستساو« هنرثك ىلعودعلارقحتسا« كلاسملاو جاجنفااةرارجلا شويجلاب

 اهنف هل بصنأو 9 دئاصرلاهةيرط فه بترأو 9 هءاعشو هتندوأ فئاخب ريغ لغوتأو

 هسيلا بصنأ ىرخأو « ح راجلا ضاضقناهسيلع ضقناةراث « دئاصملاو دئاكسملا
 هنم ىيلغدرإف هحبصأو 3 هينفاف هتيب أ تنك اماريثكو ) ح راسملا ىلاريطلا بابصنا|

 : ليعاس ىوقأ نعرمشأو 4 ةيندلاالو ةينملا ىرأ اهلك ىئايأ يف تازالو » هيقشأو

 « دعاسملاودضاعملا تدقف نأ ىلا « نانسلاو ىدنهلابداهجلاقح ىضقأو « نانبو

 مهنمىلعت ل قشاو « ىافالا ىنيد ىبب نمىلاتب دو« دلاتلاو ىلاومأ نمفراطلا ىنفو

 | « دئاك هديك الن مناحبسف « نييبطلاما ازجلاو « ىبزلا ليسسلاغلب نالاو « ىعاسملا

 لئأب ءىشلكو كلمديسر.الو

 هع وجلا ىنلاستو ىكلم نإ ادعلا موقلا باسإ نا

 عول_ضلاباقلا مست ل * هعولض نبي باقلاف

 جاثمتم هلاق ريمالا لعاودابعنب دمتعملل رعشلا ©

 د ا 9 : : 000 0 0 010101012121 بب7



 .لا/ا/ 2 هرثن نمبخن - .ىوئازجا زداقلا دبع :ريمالا

 مظنأمأ ءارشلا,ببر1اتاودأ نمهجاتحأاموطعت نأامإ: واهنمةدحاواوراتخاف

 اوقبت نا اماو ٠ براح:ن دئنيحو ه.ىننوب را ىذلا مك ركسع فصن نو اركسع

 نمان دحأ برق. ال2« كح تت ىلا ىداللب ىاثأ ىتب ااهلع مبلغت ىلا كه ضاومىف
 لف ”مكسيلغ نافمكلئاقأ ذانيحوةنس نار شع قت امرمح غابيف ةنسةرشع قنث ا ةدم رخآلا

 الجر مياغذقاونوكستف متن أ متبلغناو + ةنسنب رششعتةوقءالجر مكبلغلاقيذا؟كلعز اع
 دنع كل ةحتيتضف لعن كيلع ىزامضتتاف مويا امأو « كاملا لتعرذيالا كل لضتخبق ةؤقدل

 الو: نينس نامت ةكلمرتعاللتجر متبل كد |ثيحأأر فن دعإأل “لع كر امضت او :«:لوذدلا
 دسعي نم كلبق نتنوثعتت كن امكيلعاهحتتقا قلارومالا نمو ااه ككتاقيمدتعةوق

 دبعلا ميظعأ وك ركسع نم نياجردحاو لك ةلئ اقم ىف دنع نماوجر خلا مث ىزكسع
 0ج ربنا" اهنمو ٠ نطوؤلا كلم بلاغلاذكنيحو ن ودمعتام لع دحئاواب نكسعدي نأ "لى

 مق رط عزان ا انلخ نمدختاو»أ جر وار ل اشزاملا

 5 تحن ءاقبلا حاونلا كلت لهأ نومل سلا نمدا زأ نمو © ةنيظنسقىلا ٌرئازلتا نم

 اهنمو ٠ هل نوّضرعتنال متاف ىالبب قتلي واهنم جورحلا ذارأناو « هلضرءتنالف

 رئاس نوكرتتو مدالب ىلا كك اسعب نوعجرت مناف هتباغناف ىنز زابي كلملانبانا ظ

 نوحرتسن مكناق ىنباغناو « تامهملاو رئاخدلا نمابفامب نكالا مدي ىفىتلا ندملا

 نأدالف رومالا هذهنم ةدحاو مترتخا ناف ٠”عزانم ريغنمنطولا كل قبب و ىنم

 «  انك قلاخنالف نحن امو« كلذكلوبقب يلع اودهشيل لوثلا لضانق او رضحم

 لك ىلءرداقلاةللاب انثْوَق نحننف مكتوق ىلع ادائتعا هانلق امباولابت ملو انوهفعضتسا ناو

 انرضانوانيلو وه ءىث

 « نايبلانايعأ » «مسا»



 هر نم بخت ٠ هالقأرا"آ-- ىرئازجلارداقلادبعريمالا . نشل

 ادجتةإ لق وةب واسن رفلاةعللا ىلا تمجرتدقو ةماعلا ءاملغ ليم

 نم اهريسغو فوصتلاو ديحوتلا فل ئاسمو ةيوجاو لئاسرو بتككلذريغ هلو

 باذدآلاو مولعلا

 ء هم

 0 مص اتسم اةزأما

7 ٠. 

 ممسك

 وعن لارتللا ىلا هلاسر

 نم ىلع ماللسلا « رئازجلا فىواسنرفااركسعلا داوقرئاسو وجنب لارنجل ىلا

 ىدرلا بنتحاو يوهلا عبتا

 فثلأ نينالا ىلع فيني هنأ انقارثازمجلا ىلااسن رف نم متجوكن | ىنخلب دقفدعبامأ

 ىشخأْ ال هتوقو ىلاعت هنوعب ىننا اوماعاف ٠ اهمف ةقب اسلا كرك اسع ىلع ةداي زىدنج

 ىنقحلي.الو ءههّللا ترضي ناالاء ىشب ىننو رضتالاكن | ىملعل «كتوقزتتعأ الوءكترثك

 ؟<ل ًادض ىناعجو مالا اذهىفهللا ىنماقأذنمىنناو « هاضقو ”ىلعهللاهردقامالا كم

 قالك ىكلمةدمو « ا ىنوفاكن ىتلا كرك اسعلاثلثهددع نوكي ركسعب مكدلتاقام

 مكتالآو ةريثك كرك اسعو نينسلا نمتائم ىدعتت كلم ةدمو « نينس نام

 ًارومأ يلع ضرعأ ىناف مكي و ىنيب ىذلا مظعلانوبلا اذه عمو « ةبوقةيب رحلا



/ 

 ١ هتافلؤم + ىرئازجلارذاقلادبعريمالا

 ىتحامهدحا ديال را وَخا ناكدقفءفيسلا بارا نم ناكناو رث ارْخا لطيف

 ٠ ماهو الام اقس نم س وفنلا ىن اثلابع ىربي و« ماهلاو سؤرلا لوالاب ىرتيف هبحاص درج

 ادبع يفواو ءامامذ رفوا ناك هناري_غ«نادمح نئةلودلا فيس لثك ءا رم الا ءابدا ىف هلثمو

 هدئاصق نيب نمو« هتاباتكو هبط+> لالخ نمفشتسإ و٠ ىنتملا حودم نم اقاثيمو

 «قيمنتلاءاهب ودب وجتلاق نور نمولخت تداك اهناريغ «ريبعتلا ةماخنو عبطلا«هتايبا عطاقمو

 عماعملا ضوخو « نارقالاةنفاثمو « ناسرفلاةعراقمىفهنايح ةرهز بهذا نم. ىنأو

 ناء ناطوالا نعادايذو ءضارعالا نعاءافد « بوركلاو ايازرلا ل محو « بورألاو

 عمو ؛ كب اتكد وج :ريمالل لوقياذ نمو 7ليمجتوا نيس ظن هرثنوا هرعش ىف رظنب

 هرصع ءابدانم ىلو الا ةقبطلا نود سيلف اذه

 :كتاكلرم

 هعمج هش هنس ماظنوه - بلاغلا ىدمحلاركسعلا ةني زو بتاكلاحاشو

 كاعل نم ريمالا ناك املعلدب وهو ءمشالا اذهمهاعدو باتك ىف هدنج فاتك ض عب

 دانجالاماظنو برجلاروما ىف ىأرلابقاثو رظنلا

 هلئاضف نعاومع نم مال سالا نيد ىف نينعاطلا ىلع امم درةلاسر-: .دادلا ضارقللا

 امتافصو ليحلا نسا ىفهعضو باتك دابجلا تانفاصلا

 لوقعلا ىلايو مولعلاقئاقحت نماريثك !هنمرضةلاسر  لفاغلاهيبنتولقاعلارك ذ

 ىفاهدنع همسا تدبقاهنأ, هيلا تاسراانيح سب ناب ىف ءاملعلاة يعج ىلا اهب ثعبامف



 هتازيمم -- ىرئازجلا رداقلادبعزيمالا /١ غ

 0 ةيابئلالاو ءاشنالاو فيل انللغارفلا ثاقوأ ساتخب و « باتكلاوءارعكلاوءابدالاو
 7 ىطعيوهو فئاخلا نصحو جاتا ةبعكهتيب و ءملاعلاءاحنا نم هيلعةدراولا ةلئسالا ىلع

 ١ ْ  (مادعما ذياب 2( ةنسبجر ١ ة.ىفهابلفههرهاعد نا ىلا فراوعلا حن و فراعملا

 | 0 اومءايجشلاو نياتكلا هاثرو ءامالاو كلما ةيلع تاتو قاف لاف هسن قفل

 0 دمحم ريمالا هدلو ل ضفدقو « محض باتتك ىفعقول كلذ مجول ثيحيءاندالاوءاملعلا

 700 للرملا رابخلاو زداتلادبعريمالا ننام نئاذلاةفحتو ءاعد ب اتك ىفدنايح خم رات

 هيفرظنلادبدرت ىرغلكب وهنوالت قرش لكب ردجب مركب اتكو هو

 'سوفنب مرئاكن نحنف «مطوقع تار نمهنونجاهو مهغباوذب نويبروالاان رخافاذا

 شال اةفقو رارسالا ليلجنم هتعدواامدنع فقتو «لوقعلا اهتمظعل اونعت ىتلاانل اطبأ

 قرشلا امل دي تلا هميظفلا سوفنلا ىوذ نم ناكنيدلا كح نبا نا ىفك شالو «توببملا

 0 دجوبأل : 1م. ةنس ىوسنرفلا تيلوسلامشزاملا هيف لوقي نت كيهان « برغل ىلع
 7 يمالاهوءنوماسم ملك لاجر ثالثالا ربك الاببقاي نا قحتنشسي ماعلا ف دحا نآالا

 9 هحب رات ىف ره اهاور* لماش خيشلاو ءاشاب ىلع دو ءرداقلادبع

 ١ | رفقا رع سوارا قص مو ساق وقلا ع نمةفئاط معز يناتسغادلا ليومشوأ ل ماشدممت خ.تلاوه_(2:)
 يهخلازامو اهضعب يفر فظلامهلجاسو مق اوم ةذج يف مهشودج اهيفربق 1859 ةنسو ١84 ةئس نييام

 لرئاسة بسور لولا تشن يلا وضاردوف هتموكح ةرادا اماق رصقلا ةموكح نبال

 سرطب ىلاذخأو رسأف هلهعاضخاوهب ىمورلا شيما رفظا ًاببس كلذ ناكتف هيلع ةعاظاااصعا وقشنف لاملا

 اجاك ةنيدميفارصق هل صصخو مارك الاةباغه نك أو ارامكو ءاوأم افالون :صواولرباعر

 0 ةمركملاةكم لافتابموفاك ادصاةاجاكل باز ١854 ةنس ينوليورفالا ٠ هردقابتارو

 ل مالا ةتس ةرؤنملا ةنيدملاب قونو



 هتمجرت - ىرئازجلا رداقلادبعريمالا نشط

 ةين معلا ةلودلادالب ىن سلا هسفنت قات نويمل.انروطاربمالا|مسالو اهلاحرو ةموكتلا

 مث مارك او ةباعر لكهنملانو ناخ ديلا دبع ناطلسلاءاقاب ىلغحو ةناتسالا ىلع دفوف

 تباطو ةسبّرع هلاهذختاو قشمدمأف ماقملامفال بطإ مفاهمةماقالل هسو ريىلا بهذ

 ضعب وزوردلاو داركالا نيب ١م ةنسس ة نتف مف تثدح انو ::ىنكللا امفدل

 ًاجيلم هوئانف:ناكو نيمولظملل ةمصعةنجرلاهيلعزيمالا ناك نيبجسيسملا سرا

 نايدالا ءاسؤرو لودلا لصانقمهذو انياب امر ىلعهرودتءظبتك اذ نيب وكتملل

 لظو م منع ىداوعلادربو ةعس نع مهيلع قفنن ناكف مهم هاذمو مهلك فالتخا ىلع ْ

 ىدملا اهدامغا ىلا تديعأو سوفنلارئاوث تأ ده ىت>اهنو ذجءافطا ىلعابثا د لمعي

 ىف ناكنم ناد جوف نيملاظلانم صاصتقالاو قيقحتللةلودلا لاحرءاحو فويسلاو

 ةموكحلا ةعاق ىف نوقابلاو هرودف فالآ ةعب رأ مهنم فلارشع ةسمخاوحنمامح
 ناسنالا ئبب ةفاكنم ليما ءانثلا قدتسا ليلجللا لمعلا اذ و « هتباعرب نيظوحام

 تاموكحلاو لودلاعيمجنم رابتعالا تايآو راخفلا تاماسوو ركّشلابتكهنءاحو ٠

 دمر يهالاهدلو ىور ٠ جحلاة ضي رفءادالز اجا ىلارفاس ه ١؟م ةنسىفو

 انيثأ ىف باونلا ساحدقءن افنانويلا كامىفوتةن ز اجنإ اراطقالابهدلاو ةماقاءانثا ىفهنا

 مهنمريثك ىدانو كلذل نيبختنملا نمضىريمالا مسا ناكفاكلم مهيلع هنولو» نمفرظنال

 نسح نيتماللريمالار كشف مهنبب ةنتفلات قو ائيح لوينابسالا لف كلّذكو « همسإب

 : هلاهرابتعاو هيفاهداقتعا

 ماعلا ن ايعأ نماءد نمف ليعاساو: دخلا هاعد ( م مه. ه ؟؟م> ) ةنسسفو

 ةصاخلا ةفحلاف سلجاو سبوسلاةانقح:ة,لافتحالادوهشأ هئارعأو هكولمو

 لالجالا عضوم مهيفناكو ايلاطياوايناملا دبعىلوواسأ رف ةروطاربمأو اسةلاروطاربماب

 ءاملعلاو اهءارمأو ايندلا كولم بتاكي ءا>يفلا قشمدنطوتسا ذنمناكو ٠ ماظعالاو



 هتمجرت - ىرئازجلارداقلادبعريمالا 1/١

 خيشلا ىلع فوصتلاوديحو:لا ف ىتشامولعهل مجرتملا عمس أى ومالا عماجلا ىندحننم

 سردلا ىلع فكع ةحايسلاهذ_هزنم هبانادعب و ٠ ىددورهسلا ىدنبشقنلادلاخ

 مولعلا نم اهريغو كلفلاو خيب راتلاو ةيفارئجلاو ةفسلفلا بتك أرقف ٠ ةعلاطملاو

 ىلع افك اع لازامو ٠ همالقأىلاىفاهراث [تربظةقئاف ةعاربابف عربف « باد'الاو

 : : مهدنعافو رعم 4 ماظعالاو لالالا نيعب هدالب لهأ نم اظوحام 6 هبتكو هسؤرد

 ةوقو «سابلاةدشو « ةءامرلاو « ةيسورفلاب « هيدا ةرازغو « هلضفو هماع نعالضف

 شودحولا ص انتقاو « اهر وبظ لعب عللاو « ليحلا بوكروف ةراهملاو « سارملا

 (مامؤعخه 515 ) ةنسر“ ازجلا ىلع ةراغلانوب وسنر فلا نش نا ىلا «اهسايخا ىف

 نع عافدللمهوجوىف نوب رئازجلا بهف « مبكلمل اهعاضخاو اهحاستك ١ نيدي م

 ىحنب رداقلادبعريمالا ةعيابم ىلع مهرمأ اوعمجأو « مهضايح نع دوذلاو « مهدالب

 ةنسةرشع عبس سيسرفلا عارقل دمصو لاتقلا تارمتمبب ضاخو مهداقف نبدلا

 ةيشك ارملاةلودلاةدضاععالااهراز 8 ىنكالاجسامهنيب ايف برخلا تناك

 نمحرل دبع ىصقالا برغم لا ناطلسدرجذا «هشرع لثوريمالا عاضخا ىلعنيي وسن رفلل

 ىلو ةدايقب نيبشك ارملا ةلئاقم نم فينو فلأن يسم نم افلؤم اج اشيج ماشهنبا
 مداصف فالآ ةسمخ نمرثك أ دونجلا نمرداقلا دبع ريمالا عم ىتب دق نكي ملو دست هدهع

 ةمواقملانا معناىلا ما اركلاربص اهل ربصو ةرارجلاش ويجأ كالت ةليلقلا ةئفلاهذهم

 م4197 ةنسربمسد ىف كلذ ىلع دهاعتلا و ماستلاب سيسر فلل نعذاف اعف ىدحنال

 هلوخد موب لبيقتسساو هتيشاحو هلاحر نم نينامث ىف اسنرف ىلا رفاسو

 ناكو ٠ثلاثلانويلب انروطاربمالا دبع ىلع م ركتلاو ةوافلا نمدهعي ملاعب سيرإب

 ةموكحلا هل تدترو تاقبطلا عييمج نم نيب وسارفلا رابك !لحم اه ةتماقا ةدم

 نيب و هنبب ةقادصلاىر عت وفقت نادعب و «اي ونس هنمقفنيل لاما نم اءلبم ةب وسن رفلا



 ١/4 هتمجرت هبل ىرئاؤملاا رداقلا ديعريمالا

 ظ ى رار رداقلا دبعربمالا

 نسل. مام الا ىلا ففي رشلا بسن ىمني نيددلا نب رداقلادبعريمالا نيدلارصانوه..

 ! هيلع هللا تاواص لوبسرلا طبس

 نم ةنطيقلا ةيرقب ( م07٠6 ه 0999 ) ةنس بجر بس ةعمجاموبىف دلو, :

 فراعملا بح ىلع اشنف ل_ضفو لعو لوم دجم تيب ىف ىرث ازجارطقل اب نارهو لامعأ

 ةيز اجمل اراطقالا ىلا هدلاو هبج رخمثنارهوةخيشمنعةينيدلاوةيب رعلامولعلا ذخأو
 ىلا ابهذاهنمو « امهزتم رك اف اشاب ىلع دم نانجلا نك اسدهع ىف رصع هي رط ىفازانحم

 ىٌريزكلا نمحرل | دبع خ.يشلا ىلع ىراذبلا حي اهيف عمم ةدماماثكمو قشمد



 هرعش نمذبن:- سرافدمح | خيشل - | 6/١

 .ىنملا لين ىلع ندخ قفيسوأ * ىوطلا ىضش هب امن ىصنم له

 ىلتاق ىددحو كيهان الولاع راو د لذاعلا لاقم عمسأ ال ردب 5

 ىنجلا واحاي كيف نم : الطلاب: دج :*« لئانلاب:!قفف انسح. الملا . تقف

0 

 كلامج امشاع توفج ىتخ «#٠» كل اطام نو_ءهجلا رئافاب

 كلاصو لمؤم مرغم نع * كلامأ ام نابلا بيضق ايو

 لاذعلا ةنامث افجلا الا « ىلازغاب هاضرت اع بذع

 كلاب ىبر رمغلا لوط ميأ *« ىلإب اموب كتم لصوب معنأ
 باق كاوه نع ىلقل امو # بنذ ىلامو ىنوفحت ٌمالع

 كلابذأ لم لبقأ ىنعد * بح ام كالوأ نم قحب

 قوشلا اذهكنع ىربص لاعو: + قوط دودصلا ىلع ىل قب مل

 كلاثمأ ىرت نأ ىنيعا لهو .*-قوت كاوس ىلإ ىل سلو
 اضم ىل يللا ف فرط تمرحأ

 كل قفأ اشراي ىلتتب نف *« اضرف ىنع كدص ىرت لها
 ىلومام ايأ ىب اقيفر نكو #*« ىلوس ىنلنآ هللا كتدشان

 كلاح هنم شرعلا بر ذيع * ىلوحن نم هارت ىذلا نكي

 ىضرب نأ هلع ىضرأ ثتاقو نب

 ون

 دييتإ راش نرخ ده تلا يا صن ل ل



 ١4 هرعش نمدين - سرافدمحأ خييشلا

 ىباغالا

 لابلا ليابم ناملو ىف محراف *« ناتفلا كنس> ىف .1راث كلام ردباي

 ىلاسىلتنأو هالصأ املاط دق *« هاشخأ افلا الإ هاضرت اع بذع

 نلامآ ناكرأ نرد تددك د نجسنم تدشو> نسحلا فسو اي

 ىلإ همسجو كاب هنم فرطلا « كاوم نم دصب كارغأ ىالااذ

 ىلاذع ماها د_جاو ىتتيلاب * دقاف اضرلا ك:م دجاولا . كبح

 ىلاغاب كاوس دضقلامدصقلام م. دبجولا ىنزعو ديسلا بن

 ىلاكلا كنسل قالاحملا كرايت * قادحالاو ظحللا قاشعلا نتاف اي

 ىلاحآ لوطنم لوشأ كاضر 4 لاالاو حورلاو لال  كيدفأ

 ءةياف
0 

 انأ الا اضرتا كبنم ىنج لك #«# ىنلا تنأ ىل ردباي انه ىلإ

 رظنت ارذش تزجذإ ىنجاشو * رطخب امل لدلب ىنيتافاي
 انملا دح ىلا ىدجو ىئنقاتساو #* رهزالا ايلا كنم ىنقاش دق

 اضرمأ ىمسج نكل ان دجو * اضرعم ىنع كاقلأ الكور

 ىنضلا اذه هتسلأ امرتم لص * اضرلا ىدبتال ماتح ىمللا ذاب

 ديمع ىسمأ هبابص نتف دق ؟ #* ديرفلا نسحلااذكانأ نه ناحبس

 انهوأ ىنم مظعلل نجشلا نا * ديزي ىلق ىف قوشلاو. نسحلاتنأ

 افولا تامه نكل ىنت تح *« ىوجلاجربتقشعلااذ ىف تفاك



 نيش يدب سر جالا 0: 0

 ةطلام لهأ ةئل

 00 ناسنا الب نيع ةباتكو * ةيا سل هيا ال
 نامل لكدح امنع لكيو * اهيكرت ىف تبلل لبلتت
 02 0 ىنايلطلا نم مط سوأو تدسف #0 ةيبرع اهسوؤرو اهبانذأ

 30 ةطلام ةداغ

 "اضل نصنلا لج دقب تسامو ه: ىهاز هجولاودوساا ب ايئلاىف تدب

 - اضغادنلنعهاوسزم نسحىفو * هنحل حبق ىلع بذع قطنم اهل
 00 ..ارتلجتا شابوا

 اع

 -. شابوأ ىنات نأ اراب قيبل « ازالمعركى ىونا تمر
 1 شافخ ىف اكنمأ لعتج رح ىننج ليللا اذا قح ىل ثبعتف

 نزحلاو باقلا

 ' هأدص ايهاو دانا نوصي اك *« هفسنع باقلا نوصي نزح برو

 ”00و دنع هتباغ نايس ه اليعىوملاتاذإذانمىضقا امو

 | ١ 1 ةياعملاو ةأرملا

 .. يوما ىداقلانع نه انم « اسنال عقارب رثلا بسحبال
 ىوهلاكح ىلعاطعارشلا عضو *« اذا ىرجحت امنا ةنيفسلا نا



 1 هرعش نمذبا  سرافدحأ خيشلا

 راج ةيربلا ىف ةينملا يح # مهوق ريصتاا ىدجنام ىنبأ

 رارق رادب ايندلا هذهام * ىحنم كدعب رقى الو الك

 را<ريخ تر تم ت>رو تا# ودغذا ىحارقوف كتامح د قك

 ىراهساوأك يلع ىاكب ىنغأ |ةعزج نمليللا ترهس لو

 ىراؤج لوط ناك عفن ريغلو: * اعراضكئاد ءربا ترج لو

 ىراط ثداوملا نم كيلع أرطي * نأ فوخسدان+اىفكتنضحدقاو

 راهن ءاحض فنأ ةضور ىف * ىننا ليخب ىل كبجو لامجو
 يرانا نم رولا تروبخ اذ دقف ىل روصملا كروصي مل نا

 رادقيخأ مويلاىدنع ضرالاف * قيض دحل كاراو نكرنا وأ

 راكفالا دلاوخ كالحت يقب :* اكاف تبجح ىنعنكت نا وأ

 راكذتسانم الخ لع نيح *« ىنأ اف نيحأ وأ كنيسنأال

 ىراقلا' ىدعب كاثر نواتيلف * تماناو تيقبام كلمئرالو

 بد الا عو ْ

 ني مضل ا الا
 ناسالاو هب ىبللا طيشتست *« لكأ ريغ نم عيدبلا نونفو
 نازانه ٠ نيف نرضقاو فيغر ةرايخسا كلك كلل

 ناوهلا ص رب ارمتدبزبرض. * نما اوبه نوب رعملا اهمأ

 نافجلا نهيضبف نم وفصت :لغ * ربلاو زرلاو بابكلا نبأ نأ

 نالفو ةنالف ىنارتال * ىدحوسانلانم ةشحوىفنانأ

 ناحلالا أهدعل نم ىنتجشام 5 مانم ىف اهيا ول ةشع
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 | اكتر طيشو افيعلالا» اصقو * أذنا ظنغنم ديما قاماتسيلا
 ١ ىري هنمام نيسلا كيب سلنأ « احملم نيبجأ حبقلان | نسم او

 ٠ ارمككأ رئاثولا ىوهبإ انبولقو * انلوقعلةسشناك عاد ”ىالف 7
 ئزرولا.نود رخاف ىل> لكب و * ةنضم قاعلكب :نصصتخا ملو

 ىرم نم-ةس نجرخ وأن لخدب .* ؛ذإ نجرخي انلقعو نجرخانم .

 ىرفدق منملا باق.اهظ نم * ىلع دوق نكي مل ءىثث ”ىالو /
 كلذ ناكو فوشرلا زرغ' «نمقبرلافشرل>+ىثىالو مسكرا 
 مارغلاب حبصي و ىسع *« جش نلع طانشلا زعمت مالعو محسرا 

 اربسصو ةزسعب .مانالا - ركن * نم نبأ مراكملاو .ىلاعملا نبأ

 ارب طاعه نوط هب 9+ اف نإ دوطابتما كداتقيم |
 ارح دق نم لاقمتاقف تربسغ * ىتلا مالا ثداوح ”ىلعتلامأ .

 ىزدزياحبق.نهنساح خسماف * اناوقعءاسنلا نتف. ,دق براي
 ارصبملا رعأف الوأ انراصبأ * ىلع ىثغت ةواشغ "ناعجاف وأ

 لفط ىلع ةعمد

 ا .ناو. برت كاراوام ركذلاو راج كترك ذام كدعب عمدلا

 راوأ لك تازسملا نم ىلصت * اهترداغ ةجببم نع .الحاراي
 رانلابيط ىوس ”ىاشح فام « قجيبمك دعب نيأف تمهوأطخ

 راقوالا: نم .رقو هناكف *« احدافئنم مسجلا لقأ .اقمر

 راونالاو تاملظلا: نم ءىش * قئاروأ ىعئار كدقف دعبام



 ال هرعش نمذبن  سرافدمحأ خيشلا

 درج مأ ءانغ ةضور ىف ناكأ * هفاعم ءارقتسانع امون لضام

 سل نحيل وسر ران ةسفلا « هل تننظ قح هقد_>ىنبار دق

 ددجوأ لاط ثعو بوج نعهالجر# تفعضالوز>و نم طقاكش امو

 دابلا اذ لاحوأ ىف بشنأو ىشمأ *« نرذظو ىلو ه.. نم ادب تلش

 7 ىدك ىلع ران هتقرف نأو * عزج هدعب نم ىننأ ملاعأ

 7 دعو جدلا حج فكفاكإ سبلأ * نأ عز, مويلا ىئدانملا توصناو

 دتع الو فرط ىلع اربش مادام « هماعت .تنأ دغر كنورئبال

 دهجنم راخ وأ بغل نم جض وأ *« رطب نم دن رامح لك كيدفي

 .ددقلك فج مىدق لو فارك *« ةلفحج بالق قبش نما ١

 دحب مو افسخ هتمس اذا نرحب *« مل مئاوقلا قوشمم سأرلا عبنصم

 دقعلا وذ ديقلا هقعي ل نا هالوم * نم فرعأ قرطلاب .هناةيلأ

 درحلا ىلا .ىنرب امك اهلا ونرأ * ارثأ هليذ نم ةةصخ ىل تيلاي

 هاو لاما

 ارع_ست ديزت اران هبلقلو * ةنج بص نيعل لاملا قلخ

 ىرتشب وعابي ءىشنم نمنع * ادحاو امون ءرملا ىنْغي ثيلإ
 اراك نا اموبم ماعطلا ردق * ىف حلملا لثم نه لالا تبل

 ارو امج مهنا ىك# ىربام حبقأ نقاخ نونيل لب

 ارفس مظن رد نم رغثلا ىف * امو ةقيض لزنلا نويعلا تيل

 اررغ رغ لك ليلك رعش * هقوف نيج تلصي مل تيلإي



 هرغشنمذبن  سراف دمحأ خيشلا '' 04

 ربجبو زعبي م وهف نيدلل * اودبعافاقح هللا دابع متأ

 رخأت هنع سبل يلع ضرف « مرام ظفط ؟تةيقحاومحاو

 اورخفت نا هب ؟لف همالعأ #* اوعفرتتح مالسالا ىلعاوراف

 روعل نمت نصحأ املاط دق د ؟90 ةردخم مرح ىلع اوراغ

 ةرطقتال ممئامدب ؟كفويسو * رجاف جلع مويلا نهدوَيأ

 أو ربصت 90 ىرأال مراخا كبنلت نيح نكلو دو# رب_صلا

 اوربدنوأ اولشفت نأ ؟ اشاح * ةلذ فراقي شبع ىف ريخال

 راجح ءانر
 ديك جا و سو وع د 7

 حم ا تا احلا
8 0 22 

 ينل 1

 دحأ نم سانلا ىف هرثأ ىرأ امو * دنولا ىف ديقلا لخو راما حار

 '00 ا ناك هذبف نرخ ءأ «أ اديو ةدامب نم بك ازانأ لبف

 ةدلولا لزنم ىدنع لزناو اهيف * انكسىلناك ارادلخدأ فيكمأ

 ىديب هتدهرس قفش نم لفطلاك + قفش نهلفطلاك ىدي هتدهرس

 دردلا نم افوخ دجسع الو ساع 4 هطلاخالا ريهشب هتتجو

 درغ برطه» "توصب امون تاقئكسا اذا قاهنلا هنم ىنظقو ناكو

 ديزلاب ضرالا لبت لالا ىلوح * نمرصبأ نيح قيضم نعىب داحك
 ىدن وهودرولا ءامب لاجلا لهأ * اهيناح لب قي رط ىف ىب راسو
 دمالا غلاب اهلا دوخ فافز * دعب نعحال ذا اهرافىرج مو

 دتكلا ىف زخولا ملأ عم هنررع * مل ةزانجلل اشم نيبت ذاو



 "١ هرعش نمذبن  سراؤدمحأ خيشلا

 افوفم اغوارم نيصحلا ىنآل « .اخأن كو دوس الا سيبعت كنععد

 افي رع دع سانلا.-ىف .ىدذلا بف. +: همادر توبض ناطلسلاكحضأ نم

 ةيسورلا ةياينلا تيرخلا

 ؟مملهوه ةئس

 مدي داسفلاو قحأ روزلاو * رمعي حالصلاو واعي قحلا

 ربش ءوس لك ةضرع هينآ * لزب مل ممذ هعرصم عبلاو

 ركشب و م ركلا رحلا اه ىنغي * ىتلا معنلا نم هرطبت دغولاو

 اوريحتو مداوسرثكض رالاف * مهرغاملسورلاةاغطلا تغط

 رك بضاوقلا نود مهالطف * ممرحنىفمديك عجرب واوداك

 رجفلا نوطساقلا نوملاظلا * ماهنت ىبن الو نودتتعملا

 اورميشأ اش ناودمالو ام « هبيأجكلتناكودوبملا»

 اورصبتو ادعلا سورلانم ابن مءاج نا اوتبثت نوماسماب

 رثكتسملا هريبضي سيل.قملاف * مبعو# ريثك ؟كنررغب ال

 اورجؤت ىتح هيلا نيعوطتم * اوردابف دابجلاوه نونمؤماي

 رخيذي قاع لكب هيلع اوخساف » ؟ضرع ىمح هللادابجا ذه
 ربظالا .:ليلدلا . نوبحت امن * .اوقفنت قحربلا اولانت نا ىف

 اورمذو لاتقلا . ىلع..ليمجا رببصلا نمقتولاةورعلاباوكسعو

 اورسا ممرسنو اناسرفو ابكر * اودشحاو ارب وارب ثو نغاو

 زكأ متأو 5 فبكف اويلغ اا: رق ىوسإك نم نكي مول



 ١ -ك 24 ِ . 2

 هرعش نم دبن --سراف دمحأ خييشلا لجذب

 .افينصتلا اونسح ١ منكل * اوفنصاذ ىف فاصولا نم ىريغ

 افوصوم فصاو مونم صقتن # مو ةلكتبسم هولاق ام ناك ذإ

 افي رعتلاو دحلا ءوحلا ىنكن *« اذ فالح انأ وأ ىناتك نكل

 7 اهركو انف. انلا اودسص «٠ ىرغال كنأ ريغ .انبف بيعال

 1١ ' افوطع هيلع نكسف ديزفلا وهو * هؤاخا ليحتسملا متيلا وهف

 د افيطي هيتفدبو. هيواسأ #« ايدحت نرأ "ىتدلو ىلا ىدهع

 00 اللح ميلع انخهو هنع ه الدسي نأ امهنم ءىبب ىفإ
 افوغشم هب !اًرظ ىرولا ادغا * هلامج دماح قشعي ناك وا

 ١  افيغر ديفتسأ نل هب ىنأ * فراع ىمأر نا كسأر ةايحو
 1 افوسرك الو ىدنتو ىلع ازخ دع الو افشح الو ًاطقأ الو هك

 دن امو ةَذْكَ ىلوق نم جارام

 ةرم فرايصلا دحت نأ دبال

 نم كسيلإ ربح رايد براو

 ىرتام كلةع جاجزب نقلعب ال

 هلاوخلا لا ديم لغ اذان

 هليصفت كح ىلايللا رهس

 ةيده درب مرك اذ تعزرأ

 احزام حبصأ نهدلا نأ سيوأ

 00 افرخ ىنجلا فرخ نم قتش كناف :

١# 

 د3

2 

 انف

 « افيلأت ةرم ملعأ ىلا

 افيسع .دعي ناب قيلحخلا وهف

 افوفلم ىل هكحرئاف فئاز نم

 افون زم امهرد م هاردلا نيب

 افوشم سلو هتيحلب ىوم

 افيثك مدقلا [دصلا نم هيف

 افيرط مادملا نم ذلأ ايش

 افيخج نروكحي دوقر مو

 افينعت هلا اهدبم موحبلو

 افونج تاكحضملا ىنأيو ىذه



 هرعش نم ا تسيسس سرافدمحا خيشلا

 سوكعم وهو هتغلب ولو نيب
 هلوق امع بيغلا ىنخ فشب

 سومطم دعا هفرط نم هرصبيف

 ىلا حرإب امو مهنم حتناف كو
 ساطارقلاو همالقأ هيناتك

 اطس اذإ برح ثيل نم مهنب كو
 سب رضنو كانتحا ايف هل ءىرج

 اوقتا اذإ اين وجيه اذا مل
 نسه*ةزيابج اولابطتاذا اا

 اوسق اوسمح نإو اونال اوخمساذإ
 اوسق مهريغب نإ الضف نونريو

 ىرولا ممه مه تناذ ةمه ولوأ

 سومدق رهدلاك كاذ ىف مهرخنو

 هلهأو ناسللا !دذيه ازمؤ ١ دق

 سو ردموهو مهدنع ىغحب لازاف

 اهينذ فلاس مايالا نع توفع

 سب راب سانلا ىف و اهيف تعفش دقف

 الح

 سوكعم وهو هتغلب واو ءوسب
 هلوق. امحع بيغلا ىنخ فشبي

 , سومطم دعب هفرط نم هرصبيف

 ةهافس مهم كلملا ا

 سطارقلاو همالقأ هبئاتص

 ةسملو لكل ليفط نم مو
 سب رضتنو كانتحا اهيف هل ءىرج .

 اودتجا اذا ةايح اوريز اذامامح
 سده. ةرئايج وسال اذآ' دؤسأ

 اوسق اولكس نإو اونال اولأس اذا

 اوسق مريب نإ احش نوب ريو
 ىرولا عشج هنود نم عشجواوأ

 سومدق رهدلاك لاذ ىف مهنيصو
 هلئهأو ناسللا !نيله.اواهج دقل

 سو ردم وهو مهدنع حب لازاف

 اهشيعب ابتع مايالا ىلع تدبجو
 : هيما 5
 سن رأي ة.ربلاو هتنحا كو

 قايرافلا

 افيخس فيخسللو ناسللا قلط * افي رظ فيرظال ىناتك اذه

 افو ر>و تهز اطقن هتوسدحو تالح ًاظافلأو املك هتعءدوأ

 افو زعو ةعانقو ةعالخو *« ةهازيو ةهاكفو ةهادبو

 افوشكملا دمختو هنم روتسم * || قشعت وضع لك هيف مسجلاك

 اقو رعم .ىل ناك كزقع سايقم «-اف لسع لع نكا كن
 « نايبلان ايعأ » مو -١١«
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 سودجعبم عمجأ ريسخلا ام رئازللو

 اهعور قة معغاف شعلا وه

 سوفرمل تللأا ايف كنا

 نواف كلم ةنفلا بوث تناثأ

 سويلم شبعلا نيل اهاظح بيشق

 ةزعأ ماركلا رغلا نم اهفو

 سوش ىغولا موب نوبارض حجاحج

 افولاو دولا ىلع اعيط اورظف دقل

 سيلت ضوع اهورعي انف ًاميمج
 هءاف دوجولا قبس اي نقل

 سوعدم وهو هلظامسج قبسل

 ةعار : كت معلا ءامس ىف محل

 سيماوق بابعلا ىئاطلا بدالاو

 ” نم 6 نم ميا
 سب رطت فراعملا راثآ سدلطتل

 اناف رمأ قاقآا تشطغأ اذإ

 سومهبم هنم زجوم ظفا هيلجي

 ةماقتسا 'ىذ لاف نم مهيف كو

 سوكنم وه ذإ رهدلا ,ماوق مقت

 ىاكح "رويال نأ“ ةسمو

 سطاسق هندي اتلك ى لدغت

 ربتم قوف ؛هظنا بيطخ برو
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 ةرغش نمديت ل سراف دمج | خيشلا

 سودجعبم عمجأ رشلا ام رئازالو

  اتاوس ىف هبيط منغاف شيعلاوه

 سوحنمل تقأ ام اهيف كناف

 املعم كنع زعلا بوث ناك اذإ

 سواطموه !مشيع ىف صخن نث

 بلاعث ماقللا موقلا نم امفو
 سوش ديس اودي نا مهنكلو

و ردغلا ىلع أاعيط اورطف دق
 افلا

 ل دال ىف كررت الف اع

 00 ا اولا قبست وتبتسم قا

 سوعدم وهو هلظ امسج قبيسل

 ًالاطو ضوخ كلا روح ىف مهل

 ١ سيماوق لالخ 'هنم مهتشغت
 هل كلم عدم نم مهمف كف

 سنلطت قراغعملا راثآ سي رطنل

 . هاف ىعأ قافآ تاحنا اماذإ

 سومبم هنم زجوم ظفل هيفخبل

 ءا هلوضق نملضاف نممهفكو
 سوكنم بدحأ زهدلا ءاوق لادت

 الكف هن :ليعينأ انؤل لواح
 سظان :ةناس اثلك ىف لدعت

 :ربسشم قوف ةظفل رىعادبرو



 ١ هب هرعش نمذبن  سرافد>أ خيشلا

 م يل

 سراب فصو

 أيفره ايفرح

 سي رابىمأ ضرالا ىنرقبعىذا | سي راب مأ ضرالا ىفةنج ىذأ

 سيسنرف مأ اهناكس ةكئالم

 ىرت اههزانم ىف نيعر وح لهو

 سيقاب رطخت نيسح لكف الاو

 ىجدلا ىف مهلا مجرت موحن ىذل هو

 سب رابن مأ هب رطخم نا لابلا نع

 جداوه ىف ىرت ايندلا ةرهز لهو .

 سبواوط مأ فطاخ قربك رم
 ىدهاشو معنلا لإ> اهنامعت

 سيدارفو قفاد ضوحو ضاير

 اهنود بئاحسلا اوبحت مر

 سيسأت نيكامسلا قوف اهل نأك
 الزتم أوبت اهنم نمل ائينه

 سي رعت حات هل امف نأ.ىنوطو
 ءىاظ لك عم دوروملا لمعمل ىف

 سيسنرف مأ اهناكس ةينإز

 ىرت ابلحاوم ىف ءاسأ ىذ لهو

 سوماج رطخت نيح لكف الاو

 جدلا ىف مهلا باجي رارششاذ لهو
 سي راين مأ هب رصبت نا لابلا ىلا

 جداوه ىف ىرت ايندلا ةرفز لهو
 سفاطم مأ علاظ رييك رم

 ىدهاشو ميحجلا ىوأم اهنا معن

 سيحانمو اهمتاحاس ىف نويقش

 اهدنع نيطايشلا ىتلت ةدمجأو

 نفسا .تاايلا لايف امش ناك

 اليبم اوين ابنم نك ءاتش

 سبب رسسعل حان هل اهف نأ اسعنو

 "ىالل فتح موعسملا لهنملا ىه



 هرثن نمسح  سرافدمح خيشلا ١ ة/

 « ةريغص ناتيح لعتامتشاناف « تحت نم ًامئادرغهدهعأ تنكناو « قي ىلعدللا

 « ةريفو ةصحاثاجياهنملانأ نأ ىلناك « ةريبكلا توج ناو « ةروفوماهتميق كيلا تبدأ
 نم تبعوتسا اهباذإ اهجرخأاملف « كلاما ىلاولا هللا ىسحلاقو « كلذب ىضرف

 طرشلا نمهتض رجأدق 'و «ةصخ هنمكل عدا «كلسو ج رد ذنمدهع نكي ملامكمسلارابك

 ًاحلمو « ًاراقعوازبخ ىلىرتشانم قوسلاىلات شعب و « اران هبنج تدقوافءةصغ

 ةضيملا» تينمىتح « افافتسا برشأو « افافتلامقتلأو ىوشا تازامو « ارازبأو

 ريصملاو بام لا ىف «ريخاتلاو مدقتلا ىلع لاحتتساو « ريحزلاو

 ثيدحلا مهتحراطمو « لاجرلا ةسلاحبنماك:ض ىردص ىف تدجو # ةباكح وي
 اذإ معنلاءاسيف < لقنتلاو لوحتلاو لدبتلا بح ىلعناسنالا لبجدقو « لاثمالاو

 تب رحتف « لابولاو نمدلانامدالا ىفو « لابولاو ر وبثلا ةرباثملا ف ىرب و « لاط

 قح>ىقفرغنم جرخأدك ألف « ناكو راصف مهعم ضوحلاو نايبصلا ةسلاجم
 : دارجلا موب ىف سانلا جسيجتض نوجضي. و داتوالاو لاثفلا,نوبعلي ممنمةسصز تدأر

 مهتعمس ىنأولو « ةفرغلا نم مهب رق ىلع مهعمسأ مذ « املوأ اممص ىفنأ تمهوتف
 0"ن اركر قءاكو « ازفحىلا دشخ « مدحأ توعدف 3 ةفصلا هذه ىلع مهطغل ىلع مظعل

 « ةميلس فت يقإ ىعمسة ساحنأ تنقيأو « ةميخرلا همن عامس دنع ىعو ر نكسف

 6 ىرأدالوالاةرشعفداز و ) ىب هفطل ىلع ىل اعث هللا 7



 ١ هأ/ هرثث نمسح - سرافدمجأ خبيشلا

 « ةرضانلا قئادلاو « ديتعلا ظحا نماوبفاخل « ديشرلا تدصق #  ةباكح 9و

 تاءافتفر وهاب روحا لج « رمقلاكمالغ ىنيعل حالا مملخ داملف ءةراسلاحراسملاو

 ٍ هنم عمسع تدشن اف 4 هنرهش م دع نوت بجو « هترضن

 لعف نود مسا هل ميضعب و د«  مساام نود لعف سائلا ضعبل ْ

 «ةحيصف ةجببلب ىللاقف «ماملا لعهنمتللدتساف « مالكلاهعم حتتفأ نأ تدرأو

 تاقف # لاما فوأ ثدبلا نم كو رخذنم بنج تنأأ « ةحيمةزابعو

 بابسالا نعلاستالو لعفاف الجامع نعانطصاكنكم ناك نا

 «بامحالا .ةءاسم ريغ تيمدق *  امو: افو رعم:ترخأ :اىزاف

 نم؛تجرخ اماف ىدأ ىلع ىنثأو 3 ىلهدنعوونف « هيف مقموأ اذافهيلعىنادف . ٠

 ىلاةإيللا كلت ىبدأو « لدج رلا ىف شب « ماموهوةنجلا نممدآ جو ل معنلا كلذ

 « بوقو ىل اءمأ ف وهيلاترسو « هماعنا لعركشلاهل تلزجأو ةتوعد تديلف « هماعط

 ديع وهو«ناوحا عضو«هساجب ف تاصحوءهسن أ تيظحاملف.« بوقر ىسارضالو
 ءانب رطوانبعاو « انب رشوانلك اف «ناولأب ماعطلا نم

 ةيررلا قوشتأ.« طاريملا مو « طارتسالاواحتفرعذمتازام ب .ةناكح الف
 ىلناكو «.اهراءبسسأ ص خرو « اهرايطأو !كمسةرثك نماهنع ىنغلبامل« طايمد
 « لوالا ف لاقدقو « د: نم نمهيلعامروفصعلاىلا مرقو « ديدشكمسلا لك أىلا مهن

 لزهو ادج لوقلاداجأ نم
 اسكلاديفتغرفأناؤاتقو ه فتوملاءارض لع تسال ١

 اسولف لاحتسأ دق هيف هاتلأ «--اداو:اسلفهيف قهتأ تكلا ١

 سء.تبموهو ؛ رحبلا فهتكبش ىنلأ دقادايسص تيأرىتح : اهلحاسغلب أ دك أر

 مساب ةكبشلا ب ذجأت اقف« هيلع تملسو« هيلا تمدقتف « رجضلاة عم هتعاط ىفواطو



 هرثن نم بخ . سراف دمحا خييشا هشلا ١5

 « مهقظتطمتقرخو « حفص تقزخ «لاوطو لبر وطْؤةق نحن نيبام اوناكو « لاجرلا
 « فرظلا ةتيلع عق واملوأف « بي رقدبعذتم هفرعأ تاك« بيطخ ح,طسوىاذاو
 امنالي ىنباعاف « .مامااي تيطخاي كيلع مالل_لا هل. تلق «,فراظلا هنم تس آو

 « مالسلا كيلعو

 « ةزهابلا نئساحلا نماهمفامرظنأو 4 ةرهاقلاة نيد فوطأ تنك اهني # ةءاكح إو

 فراظلا:ءاسنلاتقاف ةداغؤ شوز فثحخذا « نشاوزلا ىف « نفاوششلاهوج و قف قدحأو

 ىدهريغ ليعانأو « ادشنم تاقف «:لالذلاو ةحابضلاو «لامجاو

 هنيع لبلا ىلا هتماسأ دق «..فتد مرغمل ءقز هللا

 هنيحانذ دقف ةاشح ىشن 3 نأ كلع ل اصلا قدصت

 اهني دانو «هعوطو ئوهلاروسأ حر أ مواعمط تنتفأ مث «ةعوللا ةدسنش نم ىلع ىشغم

  نيقفاسلا نا كل او تااقف . نيعبضاخملا نيقشاعلا نيقئاغلا نمكيلا ىناالأ : .نيبمناسلب

 نيعفاصلا نيقفاصلا

 نب رظانلا ةنسلال ىضرعو « ةب ردنكسالا قاوسأ ىف ىثمأ تنك 4# ةباكح
 سنكي ناكف ىتاز> لحنادقو « اقيفصاب وو ةبلابالعن اسب التنك ذا « ةب ردلاك ىلا

 « نوكمههن مفو « نوكحضي موقلا مالع تلف ىنظحلت زوجت ف داصف« اهي رطف اهي رط
 كروطو «رب رملا هذه كتسنكم نم « تقاجةمتبنلأ ام اينأ نعو تهقهقذقو تلاقف

 تاق « ريظن هل رمل ىذلا

 هلوس غالباو هشانيإب فيضلا مركيلف فورعمابحأ نم
 . هليهأت ؛ىف .مؤويام ىبهنتم ** لاملذبالو ىرق ىنبيسنإ

 اللفالاو لبسمو لهؤمانيذلتناف « البسوالهأ كل لوقن نأ تئش ناامأ تلاقف
  تفحتلا املا ةنعللا اهتعبتاف تفتخا ىنيعنعو نع تاورهمن
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 ١ وه . |! مرت نميضا سرافدمحأ خييشلا

 ٠ ةردخنهارفخدشأ ناكف ءايااءامن ههبجو ىف قرقزتي ناك امةيفصلا ؟هوجو

 م رك «سفنلاهمزن ء ةماعلاو ةصاخلا ىلا بح ءا مالا دنعام ركم هلهأ ىفازب نع ناك هناو

 لكني و لذي و ٍنينس تس سبح هلثمأ « رضا سينأ « ةجببللا حيسصف « قلخلا

 «ةيواسملاو : ةيواسنرفلا سئانكلا لابام 7 تام ءىثىئأ معي هللاو توع و

 ةسرمورلاو « ةب راصنالاو « ةيديك قوثرالا ةيمورلاو لب ركسلاو ١ ةيزيلكتالاو

 « ةيدوملاو « ةيلاوتملاو « ةيزردلاو« ةي روطسنلاو؛ ةب وقعيلاو « ةيطبقلاو« ةيكلملا

 ىلعاهدحوىممأ  ةينوراملا ةسينكلا|ملعفت ىتلا ةسعانشلاو ةعاظنلاهذه لعفتال

 نيدلاريجم وه !سنرف كلمنا نومعزت متسسلأ 7 لطابلا ىلد نوعججأ شاثلاو 0

 اممف نوددن ارتكنوءبطي اولازام نيبكيلوثاكلا هتكلمم لهأ نم سانلاو « هرصانو
 4 مهداااومهتهارشو مشو« م6متهافسو 3 مهن ابقو 3 مهتسونك ءاسؤر بويع

 روجفلاو قسفلانمتاوابابلاهياعناك امب ةصاخ خراوتاوفلأ دق مهنماريثك نا لب
 خييسملا ةيهلب و ىحولاو سدناادولخ مهر فكبو فرصتاءوسو

 ناتساكلا ةاك احم

 طغاضنيب نف ءادفحنومحازمإ و « ادشح نوقباستباموق تيأر 4 ةباكح

 « مظع سمالالاةعابجلاءذه تعمتجلاامهتلا تتلف« ةراغلا نشب هناك عطههو « هراج

 ىسدح باوصتسا دعب ىسفنل تاقم“ « مريخ دصقمالا تدصقالو

 امنع قئاع كن دصي الو * اقيتسم تامركملا ىلاضبما

 امنم دفتساملا امملا علاق * ةبج تعس ةبصعدج ناو !ٍ

 ةقلح تغلب ملف « نيزرابلاءادقمو « نيزت افلا لوأ نوك أىنانظأانأأومهتيراغ



 ١64 هرثث نم يحن - سراف دمحأ خيبلا ْ

 اذهبببهوتيعنا كل سيلف لالض ىلعإكنالاقو رظانو نيدلا ف لداج ٠ اهناو 0
 ةلزنم هولزنأ اذا ةباتكلاوأ مالكلابهتحاوضحدتوهتلدأ اوضقنتنامكيلع بحيناك 7

 هتعبت نوشحتملاع ٠ كلذبلطي وهناك ايدالبلانمدوفنت ناكل ىلو الا ناكفالاو ٠ 7

 ىف ةدايز ناكدضةاجنلة رم كراد نمءرارف نا ممحزودليكتت ىف كوتع ىلع متررصأ لب 1١١
 كالهانانولوتت ءابفسلارشاعموك ىناكو ءاملظوهلعاربجحت متدزف هترب رجو هتبانج 2

 اهملا ب دنيةدحم ةريثكسوف ةمالسل .ةدحاو سف ٠ لشرو ةريصب ل ناكول نكلو |
 ديطضااعافلكالاهتعيسشو دهطضملا دب زبالءىثلعرابجالاو دارطضالا نا متدلع "

 لالض ىلع هلرهاقلا همصخ ناو قا ىلع هنادسفن نمرلع اذاامسالو ءهسيلع عأوانه 

 ىسايسلاو ىيدلا ملا اذهىلع مكتافدتف . اهنع لطعهنب رقو لئاضلاو علال حتم 7

 دينفتلاو تحلل كرك ذو . دب وسنلاو فذقلل كضرع متضرعو ٠ ءامسعامسلا تمادام ١

 رك اذدرك ذاماكو توع نا هرك ذف تامدق نكي, ناو هللا هس رخأ ناو ءاضرأ ضدالاو 7

 لوجو « كولغو« كشاخاو « ؟لعفءوساضي أ هعمرك ذ ةريصبلاو دشرلا لهأ نو « 1

 مدلا كففس ىلعة محو تملا هذه كتعي#ن نمهتوع ؟كنع ج رخأ ىرمعل دقو « ؟<ةعانشو 7

 لضفلاى وذ نمهريغب و مرك الاهقاشم ليث اخييماجاوحاب كبسحو ايح ىتب ولا مرثكأ 7
 الاثمةعاربلاو ٠ ةزراتلا وب ولقرتأ#ملأ . هلامجو هءايش ىف ةفآر قانعالا ظالغاي ذخأتلا 0

 0 «ةتضاضب وهمسجةضاضغ توذ نيحو ءاوهاو رونلا نعهومتبج نيح ههجوةرفصل

 ا اوقفشت+لأ ٠ امهم هوقلطت نااضيأ هيلع ملحن و مظعلاو ريجلاريغ هترار نمق+.لنيحو

 . تذخأ هللاواماطدقاو « كرد رمح دب عتمت ناك امزوعل تينبض دق هلمانأ متيأرذا هيلع

 قرعلاو الات راكيف بطخت 'ريثملا دعص هللاواملاطدقلو . كولملا هىبجيعي اءتطخن ملقا

 7” اكلاطو « اديهزتواريكذت هيعماس ىبأام دشلو ء تيلصلا كاذ ةنيبج نمببصتي

٠ لهجلا تاماظ نم مهجر خاو كن ابهر ىتمح لعو ةكيكرابتك كل برعو فلأ
 0 رخبرلأ 



 ١ع ةرثن . نمأ هسا سب .رافدمحأ حشا

 حاونو ىوكش

 ءاعيمج هوجو فرخينعو « <.دايأ نيب نم صلمناو « ؟كيدان نم قايرافلاتافتدق

 «نايغطلاو لظاانمهب مططشأام كرك ذأ نانآلا ىتب و « اديعووبل فاخنال حبصأو

 ةيربز ولا كرادف نجسلاهوةعدوأذا .دعسأ موحرملا تأ لع «ناودعلاو رولا

 سوؤبلاو ناوملاو لذلا بو رض عيمجهوققذأنادبعب و ٠ نينسس تءسوحن نيبونقب

 قشنتسإ وأرونلاه يفر صبي عضوم ىلا اهنم ج رخ نكي ملفاومزل ةريغص ةعموص ىف .كنضلاو

 ناك امو هب<ىضق ءمدابعنمراجفلاو راربالا قع قلاخلا !مهبنع نيذالاءاوبهلا

 ناطلسن مهيلع كل ناك اموءاباتعالواباذع ىضتقالءايشأ ىف كل هتفل اخنالا هل جيس

 ممالك اياك نم نجسباو نم أم هلسرو حيسملاناف ىنيدلاامأ . ىندمالو بد.

 ىتااةيشحولاةواسقلاهذه ىلع شن ىراصنا|نبد ناكولو ٠ طقف مهنولزتمي اوناكاشناو

 سانلإ نمد الذا + ديجأ هنن مآ اىلنيااضلاةادهو نيبئاتلاةاعر متت أ نآلا امم متفصتا

 ىناسالكو ٠ هنمجرخ ىذلا نماريخ هيلا ج رخىذلانيدلا ىربناكاذاالا 5-5-6

 ريفا نم سيل عياشتلاو قب. وأتااو دعوتلاو لالذالاو عب وجتلاو نجلا نا لعيايندلا

 نكيرمو «مهنمإ و مهتدايس ىلعةدايسلاىوذ اورقأهلسرو حيبيسملا ن|كيهانو «ءىثثىف

 اهناف ٠ محلاوةانالاوراسااو ةعدلاو ربلابمالاو قالخالا مراكم ىلع ضملا الا مهمأد .

 الوأركتم تأ, مدمس ىخأن الف ىندلاامأو . سانلا نيب فرعنيد لكنمذازملا 4

 هتك احببجول كلذ لمفولو ٠ ةلودلا ق> ىفوأ هريمأوأ هراح قح ىف ةنايخبكترا

 اهيجانال ناطلسااانالومتاذىلاةءاسا هامنا هيلا كرطبلاةءفايناف ٠ نعر شك اح ىدل

 قح هل سيل كرطبلاذا ٠ ءاوسقوةإ اى انلكو ٠ هكحو هنامأ ىف نونمأتسم هلديبع

 . ىنأنابهو ٠ حاورالا ف طخين اهل ىنأت «ءانثولادحاواهرد ينم فطخناىف



 هر نمبحن - سرإف دبحأ خيشلا ١

 تتاماذا ءاناابنكل « بارتنمقلخوهو « هيةعو لجرلا نمتقلخارمإلف لضفأ | هنوك

 ىأ هنمت ذخأ ىلا امليصأ ىلا الءلجرلاك بارتىلا ليجتست ب كلذ نمهّللاؤاعم ب

 نيلأو هأبلق مجرأوءاداؤف قرأ! الف مرك | امنوك هجوامأو ٠ ًاءاض الولع ريصن ال

 7 نع ءاجامكيهانو « هيلعهن نضتملاهدنعنم+ ىثىلااجاتحادحأ تأراذاف « ًاعبط
 : لاق ذا ةديب زةديسلا دام

 ١ اباثلا كرئازل ىبوط هه رفيج ةنبا ةدسيزأ
 باقزلا نفك الائطمت + ام كئلجر نم نيطعت

 لهنا اهملعل هيلا تنسحنأو مهترهتنا هب رضي اومهو كلذ هيلغءافصؤلازكست أ املف

 « لجزلا نمزثك [بلاغلا ىف رمعتةأرملانا : رخآ له لاقو ٠ فصولا"ئطخم

 قلغتن ا انهن ناك « ةموعنلاوةلوفظلاو نيللا لع: ةر وطغف تناك املاهنأ كلذ بيسو

 .٠ قشلا اذه ىلا ليت ةران ىأ مليم. نوكتتف < ىناتلاو ربصلا+ثداوحلا نمارلبقتسضرام
 لجزلاامأف ٠ فصقت.الف عيرلا عم ليع بيطزلا نضغلا لثك اهلثفف « كلذىلاةزاتو
 الف حستقاو هل بلصت سأه مهد ىف «ةسؤببلاوةحوستلا عار وطفمنإك ان ةئاف
  اهصاوخ نمو ٠ جزلاملعتي وق اذا.ةسبايلا ةرجشلا لثك هلق « هيبطعب نأ ثبلي

 موق بهذف « كلذليلعت قاؤفاتخاو « لجرلا نمغلبت امردقاهنم غلبتال ةرمعا نااضيأ
 ٠ اهغامد ىلا دعصي الف لافسهب ذجتتف رمل ىلعباغت ةيبذاح وقةأرملا مد ناىلا

 ظ هظلاخاذا ثيح .ءادج ىوقا,يفوهوابابضر ىمسي رجا نماعونةأ رملا فنا ضعب معز و

 «ةربدبن. .انايجأ عابت عونلا ادهن مةرطتلاو « هنوقب بهن با امنيأ بارا



 6١و هرثث نم بح - سرافدمحأ خيشلا

 ةعاس ءاضقت ادءب وهتذمالتو وهدصقلا اذ تببلا ساكمنا ىلع ىث اذكهو

 نآنونظي و اونو اع سوفا ودماسمهو نوموق.ت بلا اذهل واتى لع فضنو

 ري رحنلا اذهنودرهةنوتي زلاو ىومالاو رهزالا عماجلاخ ويش

 ةاضافم ٠ ظ
 ةأرملاو لجرلا نيب

 « لحأو لبنأو « مفنأو لجرلا نم فرشأةأر لانا : ءاملعا| نم لوحفلا ضعب لاق

 عوف سم لبى ناققاوا مينا: ىدها شن الف فرشأ !منوكهجوامأ ٠ مك أو لضفأو

 ىفو « ءانحناو سأر "ىطاطت نود نم تءاشنايا امس رتوأ امهارتن اال نكم ثيحب

 نا .«:ال » زعنمنا : لاقءابدالا ضعب نا ىرتالأ « ىنالام فرشلاو زءلانم كلذ

 اما. هضفاخوهو اطوقي نا ( معن » لذنمو « هنأ عفار وهو ناسن الا هوي

 ًاطأطت اذا الاامهار نارذقي الث يحب ضاةختم ل حف ناهسوكت تمابف لدي .رلاادهاش .

 !ممطب و « مسجلا لكيم نادومعامهنيتللا اهيقاسن "الف مذ أ اهموك هجوامأو ٠ ىنحتناو

 نم مهنأ نوكن « زاجعالل دروموه ىذلا اهزجعو « ةمسنلانوكتل تبنموهىذلا

 ةعستة دم انبيلا ايامي ليفت ان الف لبنأ اهنوك هجواماو ٠ هزجعوهنطب ولجرلا قاس

 هبجو امأو ٠ اهثنات ىدهاشى يرترخلا ةمسن“ الف لحأ !موك هجوامأو ٠ ربشأ

 بلط نيج 6 ةلرغلا» ينعمام: تلق ةب رمل دالب دالبل امنه ناف ةءاسالا نم شال: |ولاق» ؟ءوسيال نأ

 ءاحو نيتئام مهنهلتقو دواد ىغف نيطسلف لهأ ن .م6 ةئلغ» ةئام هتنبا ره ن ,أ دواد نم لؤاش

 نافةأر | ربع ا ل ثا نوردنال لب تاقف ٠ ىردنال» اولاقف 7 لؤاشيملا مهفاغب

 ةظفللا ينعم مكل سما لأ سفنأو هان 0 تلقءاذه انا نيب ١اولاةكلذ فالخب مكتداع

 نم ناك اف ءاهانعم ذثنيح مهل ترسقف. جرح الفهللام الك كلذ ناك نا:اولاق» ءاسنلاضيقنتف

 74 نوكي نأ هللا ذاعم : كلاقو ضرالا هب تمرو باتكلا تنأ ناةلاءانلا

 هللا مالك مالكلا



 هرثن نم بخ  سرافدمحأ خديشلا ١ م +

 ال اهب ىدلعيت برعلاكناكادقو +, ةفو رعمموجنلاو . رادجلا حطنتاهنأ املبرمحلا

 ةيكلفاا مولعلاب نيلغتش هاوناك املد . سيطنغملا ةربإ ةيضاخ تفرع نأ لبق.مهر اهنسسأ

 سادنالا ةرب زجوأ اينابسا اوحتفامل مث « ةحئا راسط مشي ماب وأى نكي مل ةيبطلاو

 ضارتنا ناكو ءابر وأنا دب رئاس ىف ىرسم نمو جن رفالا نم ضعب ملعلا مهنعذخأ

 "7 وحن ةدايسوىهنورمأ باحصأ امف برعلاتمادنأدعب ١٠١٠ ةنسةبطرق نم كلل

 ةينايلطلا فىغو« فر رعتلاةادأ ىهف موجنلاىفىتلاماللاو فلالاامأ ٠ ةنسس «ا/و

 3 « في رعت ةادأ امف سيل ةينيتاللاةمللاو « ثنؤملل «الود ك ذملل « لا »ةين ابسالاو

 "”  اهتمفرحلااذهبةءودبمةريثك ظافلأ انتغل فدجوب و ؛ تاودأةدعامفف ةينانويلاامأف

 7 نآرتلاو« ربا » هربجلاو دئاقلاولحكلاو « ءانحلا » انكلاوحن كلذو ىف رعوهام

 "  نماهيفق ةيلوين ابسالا ةغللاامأف ٠ ىرخأة غل نموهاماهنمو « ميز ركلاوأ مثرقلاو ىلقلاو

 7” فو رلانمنونلانوكلف موجنلاىف ماللابقطنلامدعاماف . دعتال ظافلأ عونلا| ذه

 ْ  ضرالالوحرمقااريسو سمشلا لو> موجنلاريسةق, رطر رقنملوأن امن . ةيسمشلا

 ١" فوسليفلا«ةيداتعالاو«ةيبذاجلاو رونلاو ءر زجلاودملاةلعو « ضعب ىلا اهضعب ةبسنو

 1 ٠ رظنتاال علا ىلع ةرباثمو دجاذناكو ١07097 ةنس تامو 140 ةنسىفدلو نتوين

 «  ١ ءزجلا,لكلاة يمس نم ضرالاهانعمانه ضيضحلاف ضيضحلل فلآ دج هلوقامأ

 7” امثرحىأ ض رالاةبانعوذحودمملا ىأهنأتدبلا ىو و ءريثك ةاروتلافهدو رو و

 ركذتام اريثك ضرالانال الهأ نيب ماكحالاةبوستو اهيف ندم اءاشناو اهئايحاو

 (*) ةاروتلاف ضيفتسماضيأ كلذو اهناكسام داربو

 1 ليجتالاو ةا روتلا نوأرقي زبلكت الا ةماعنا:: لاقف هبتك ض عب يف شزاف حيشلاىور 9

 5 مهتوفبال مهم :ا اوعداةعاج ة ةرضح كلذ 0 ةريصى رجح دقو 6« ابمهغإ ف *مهنم لق نكسلو مهتنلب

 2" تلقف « كلذ نع تببست امنا اهاوحأ ةطبغو مهدالب ةداعسناو لوالا بات 10 وق

 ...امأو ٠ ريغ نم دمسأ مكنأب مكسل لسأ الو اءويف مككحابأ تسلف ةطبفلاو ةدامسلا امأ : مه
 طرش ىلع : تاقف 7 اهنم ان اولاق ءةأروتلا ف نوأرقتام نومبفت مكلاخأ اف مهنلا



 ١ هرثث نم تْذ -. سرافدمحأ خيشلا

 «خهم رشلا لواإ ضر ثمو « هريدغ ةلزابقرتف ملاعلا لظي نأ بيعلا لكبيعلا نمو

 رببختنأ تدرأ اذاف ٠ ههرك, نييرضلا عوقودزحىوسعفنالو كلذ نمالةذلالو
 هلْْضَفُو ناسن |ةئمهن هلاك قاف ةثالثلا فانضالا هذه نموه فنص ىأ نق كفرغتل كساج

 نإ و « لوالا تفنصلا نموهف « هيلعاهءاقب ىنكو ءاهركذب حرفدقدتيأرناف هئلغو

 كنضلا نموبف « دعانا ضزاوغو « نامزلارطب ىلا كلذ باسنوأ تكسدسقهتبأر

 وهؤ « ىدسأ رخل بلال قذلا وهز 6. كثلاثلا نمؤبف ضعتمادق هتبأر نأو + ىلاثلا

 بَ ىذااؤهو « نابعثلا نطب ىفةموعنلاكوأ « رونتسلان ذأَق طرقلاكديفدءلعىذلا

 ريثانلااعإ و دخأ ىف رثؤي ال لهاجلا مالكنال هرثك لب لاهل نمززتحياكدنم زارتحالا .

 6 هن نصح قهلك ةنورتخلا لمقو هد غصتغم لك ةنصع قمعا نأ الإ 4 ملاغلاءالكل

 ىحئاذإ كيلعامو ةسانلانمدخأر ش شختاللف ريهنا لمقو قدا تح ىلع تيظاؤاذاف

 ءىنجتلاهيلاو ءمصتعاهبو «لوغهدح و هيلعف هللا ذنعئئرب تن أو كيلع سانا

 سرد كفيك.

 ارتاجنا تايلك ىفةيب رغلاتايسدالا

 ماع ىنأل وق خبشلا لعأر قي امراق نأ الثمر ونت

 ضيصضحومفضيضحلا فلآ * دجو موجنلا حنت ةمه ظ
 سبتلاو روثلاك نو رق اهل ىتاتاناوت ا, صتخم حاطنلا : هتغاب خريشلالوقيف

 ىلا ٌبسني 'نأ اضنأ نكع و «"ةزيثك تارمةاروتلا ىف ؟ذدقؤ ءامهوخولئلغؤلاو ٠

 نأ : ماسقأ ةغبس ىلا ناويه ا سنج مسق ىذلاس وانيل ىو ردقف . نرقدل سلام

 تاالآ نم هلآ ىلع شبكلا مما برعلا تةاطأ دقو ٠ اههابح حيطاننت ءامجلا تاناويحلا



 هرثل نمبخن .١ سراف دمجأ خيبشلا ١

 الا اهأ ةراسو نيهاصلا صِصِق نم هبرمامرك ذتاذإ كلذو هرش ىلعهماع

 ىسنيف هبلق ىلعهللا سمطيذإ همأع ىلعهرش ىوقيةىمو « مهءادتقالارثؤيفريخاو

 ,ىنتختو ةرمو دب ميلإ رهش ىف سهلا لثكه لبث « هاوه عبت, و هعمسو مأرقام

 « حردملا لك هنوحدع مهضعب ىرتف هفصوف سانلاريجنىتلا لاما هذهو م يرخأ

 0 ةدجاو ةلخ نأ ةداعلانأالإ قداص مالا سفن ىف لكو ؛ مذلالكدبومذي ميضعي و

 ! . نانحالا يلع لوبحب نسحنم ى أكف « :ةنبسجتسمةريثك الداخ ودب « هذجتمتسم

 1 .٠ تائيس هسيلع نيتنعتملا نيعأ ىف اهلكدنا:بح تر اصف ةىم همدقدب تلز

0 

 0 قوقجج يلعالو طن و 6 ةلماعملا فةسارشو ,؛ عيطلا ف ة ةدحو « ىأ لا ىفا ا رطضاو

 1 0 رلا فصاوعل ةبضرعمةدقومةعمش لثكهلثش ؛ مههف نعطلا ىلعاتفاهم و 6 سانلا

 7 ٠ ةرلااه ءافطإ اهلارظانلا نت ىتح « ةرسيوةنعامثبعت حايرلا لازت
 0 نمناف عفانلا نعمة قيق>ىف رظنلا ىشبذي هنأ الا « حوبمم عفان لكو عفان لعلك نإ

 1 0 ٠" ةيفيكو «ماعلاحدمللابجوتسم ص حلا عفنلاكلاذ قير ريغ نوددسقت هب عفتيل لعلا دقي

 0 نأو ء هيلالث الا عج سريصب تح مريخ يردزي نأوههسفن عفن ىلع ناسن الار اصتقا

 0 0 . قملادجو ىلعاهو ز رح مهنأ نمهسفت سواسو هيلالوستا, سانلا لاومأ لحتسي

 / نادم مهملع هحرتقي ماك هوليفب ىتح اب امني يتلا نك /.الا ف و يجوويع راهظإ مهددهتينأو

 نمأز ريف ايالبلاو ايازرلا امهم صب رتب و دي ز ىلعأر مع ىرغعيو و رمعب ادي ز ىرغي

 .٠ هقزر عطق ف يمسيفاقز ر لابهنأ فرعاذإ هريغل ضرعتي نأ كلذ نمحبقأو« امهنم لك
 2 ريغ رض رابتعاب وهاعإ و قيقحريغانههسفن عقنف « ةدئاعب كلذ هيلعدعيمل نإ و

 الاتاقب وملا كلاهما فرشبلا عوقو نمدل عفت ال سيلب ان ال « هلاحمال سيلبالثموهو

 بيطلا ةحئار نمت أي و راذقالا لم حاترب ىذلا لعجلا لثموأ « مهبةناهشلا



 ءابلملا ىذاحأ

 اعرؤو ادشر و ىدهدا دزيفةديمح تافص ىلع لوبجيوهو معلا لعق نمسانلا نم

 « ةذبقع ءافصو « سفن ةهازنو « عبط ةماقتساو «فرصن نس>و « قالخأ ةثامدو

 لثك هلثف ٠ دب طاسناو « ناسلو بلقةفعو « ةينةمالسو « ةدوم صالخاو .

 عضواذإ فاصفيظن جاجز نمءانإ لثكوأ ٠ سمشلا عامشدلباقاذإ ف افشلار هوجلا

 حالصإ ىفايعاس ٠ سانلا عفن ىلع البةمامئاذهارتف « ًائيشهمعط نمريغيملءاملا هيف

 « مهثعش لو « مهرطاوخ نيكس ىفهدهج ىصقأ الذاب 4 مهطاوحأ ةينستو « مهنو ؤش

 سبلو ٠ مهفيعض ديبأتو « مهواغ داشرإو « مهني زحةيلستو ء مهقرغتمفيلأتو

 « مهتمدخ ةنيالمو « ممماج عوضمخلاو « ءارمالا باوبأ ىلع ددرتلاهمهنم

 قدشتااالو .٠ اقز ر وأ ةفيظو مسهنم لانيق> «زعلاو ةورثلا ىوذ فاطعتساالو

 ضرعتلاالو . هميظعتو همارك | ىلع مهلمحب و «نيعماسلا بجي ىتحرداوثلاو تايب الإب

 « ملعلاهيضتقي امةاحا م ىف هلك همهامتاو « ىعسو ةمه وذ هنأ هيف لاقي ىت>هينعب الامل

 همسا ىو « اتيمو ايحدمحب ىذلام اعلا وهاذبف' . ىاعتهللا هجولريخا لعفوهو

 نوحاترباك « هلاوقأ ل قنبسانلا كربتت ىذلاوهو «نامز و ناكملكى ريم اءار وك 3

 اريثكهبلا اوبسوءاهمهو رك ذءةنسحتسمةل>و «ةنسح ةيجس ترك ذاماكو«هلاءفأ دم

 « هرصع ىف لئاضفلاو دماحملاب فرعنمملا اوبسن. نا سانلا عبط نمنافءاهطاثمأ نم

 ظ هريغلافرغلضفودم لك
 بذهتلا ضعب ه. ب ذهتيف ةميمذت افص ضعب ىلع لوبح وهو هملعتي نه مهنمو

 ىو. ةرف « نيئفاكنم ا نين رقلاكهرشو هملعهبيف ىقبب نأ هنأشف ءريغتلا ضعل هن ريغت و



 هرثث نهب  سرافدمحأ خيشلا 01015

 . اذهف« هيلع ملخو« همزلا هلل اقف ٠ هتوص ىلعلب الات راسف ىدايدازأ «(ىدىدىدو»

 .ةب راغملادنعماغنالا ءامساو .٠ نيحلتلل برطتمئاهملا نأ ىلع ليل دهيفو ٠ ءادحلا لصأ

 سنون لهأو ء سا دنالا لهأ نع نفلااذهاو ذخأ مهنا, نوع ديرو . اندنعامامسالةفل ام

 لهأ ص وصخ نف تايلاوملا امأ . ةقراشلاو ةب راغملا نيب ةطساو مهف« مهنمالسرترثك أ

 ءانغ نم لعاو ب رطارصم لهأ ءانغن اكو «نونانقلاو» ىانلا كل ذكو ماسلا رصم

 ىفام ةرثكل كلذو جن رفالارثاسءانغ نم ىلعأ نيبن ايلطلاءانغ ناكك لذ كبر علا عينج

 ًاضيأ مهتاوصأ نوكلو ضو رءلاوءانغال ة ل اصانتغل لهم ئهف تاكرملا نم مهتغل

 ىذلاءانغلا ىلع عواطتالامف نك اوسلاةرثك_اةزياكن الا ةةلاما ٠ مهر ودض نعةرذاص

 ا 0105 21 هلل اماو .اههجو نع ظافاالال ب وحعبالا عيجبرتو دم هيف
 ٠ مهميشايخ نم برعلا ءانغن ا نولوة, جنرفالا عيمجو ٠ نيب نيب هؤئانغو نسيسنر فلا

 عمالا امم ملكتي الة واسن فلا ةغللا ناف بي رطقال يفانم ن وكب اف كلذ مست ضرف ىلعو

 «هرمت نمةىم لوأ اهعمس نما ب رطا# رف «جن رفالا تاغل ىجعشا كلذ عمو .ةنغلا

 ىطعون ننغت ىنغت لصأ نا كبسحو ءانغلا ىف ةنغلا نم فن أ:ال ب رعاا نارهاظلاو

 لوط بغنكلو ةيرضملاماغنالا برطب ناكنمجن رفالا نمسا ردنقو ىدصتو

 لارعالا عيجفف ايتن ةداعلل نا الو ةنزخع اهناالوأ لوقي ناكو اهيف تكف

 ءانغلا ىلع دقرت جن رفالا دنعواتدنع لافطالا ناك يهانو نا الاو قطنملا فاصوصخو

 : ٠ ةسماخ ةعيبطةداعلا ل يقذقو دفا تو هيلع داتعتف



 ١ 4 هرئا نقب 4 سرافلحأ خيشلا

 نلف عابزالاو فاضت الاهذهو 4 انفنع عب ارصالا لقن ةفئبص بزاقت اًطاههت ساو اهنا

 نع ةجزاخ تاكرخم نفلا اذه ىف يرفؤلا ناف اجلا فو ء«تاكراعا ىف مورئاو ءاعننالا لثف

 اذا كالآالا مف دنعان ةرثكعمشن|ب رغلا نمو .٠ اح مبتاك اخ نكعال ىرخأ انقوذ

 هَل نشل سم زلاكؤه خان ناف «بصقلا نم «ىانلاو ) هنساح ىلع (دوغلا م مهتاف دقف قفلا

 توض نع. ذوخ أف :قيلسوملا لصأ نا اورزقنيخرؤملا رثك أنا ىلع « مخر توض

 ىلابسنو داليملا لبق ه +١ ةننسف سمزلا وأ ىانلا عارتخاا. ناكو ٠ بصتقلا ىف خحرلا

 )» ونيترشنكلاب 0( ةاهسملا ص مترفالات الآ نمةلآ ىجشأ ناىئدنغو٠ .سينجعيش

 تاءرتنمامنا لاقي و ىثنأ توصى احب توصا.ل قبطتو حتفت خفنملا وحن مو
 . ىزلكنالا نروطستو

 ةريضاحلا ىلا اوناك مهقالخا تفطلو سانلا عابط تقر املك هنا مولعملا نمو 2

 رارساوو ىناسعملا رغب عاوملا»ناف « قسسبا هيلاهرطاؤخو قيسسا ب رطلا راوضمىف

 نا:لبقبادجو هب ميهمام نسما! نم اهعم روصتي والا ناحلالا ,عمسال مالكلا

 . ايجعمتقولاواب رغمداشن الا ناك اذا اهسالو ءانغ اهنوك ةفرعم درجت« ىلا رعشب

 عيبرلاو 0 50 دوعلا هكرحب نم 4 ,ىدفصلاة مالءلل مجعلا ةيمال حرش ىفءاج دقو

 ترطأ الىناناسأ الأ لوي نأ نيبلا طلغلا نمو 2: جالعلاديعب خازملا دساف وهف« هراهز و

 « ظافلالا نعال ةلاصات وصلا نعنوكي ا.ابرطلاناف ٠ ةغللاب ىلبج ناحلالا هذ

 ءانغناامهنبب قرفلاو « ةقراشملاءانغب اهنم ن"الا ةبراغملا ءانغب هبشا تن اكءافلخلا نامز

 ءالؤهابلمعتس ىتلاةمزاللاو رينو جرد هيف زاغملاءانغو «لي وطتو دمديفةقر اشملا

 ىو« نامأ »كرتلا لوقكو « ليلاي » ماشلاو رصملهأ لوقك « ىدىد »فه
 لوقر وهو ىشش ةمااصأ صضعوهمالغ ىلا نعا برضو ءادح سانال ناك امس وماقلا

 « ناييلا نايعا د "0



 هزثن نمسح سب سرافدمجأ خيشلا لل

 نايف ركفأ مث ءركديالا ضيأ هريغلضقناالا دريغ نم غي امرثكأ سنؤتورصمفف هنم

 هنمج رب ممال 1ىفةرهاظلاةءزصلا عاد نعمهاظلا ف ةيلاخ ةبصقد رعوفتو ذلا «اذيان)

 غلبي ىلا «ونايب» ةامسا] ةل'االاهذهامساالو ةعونمملا ةريثكلا مهتاال [نمج رخال امغنلا نم

 قئاقدو نيساحتن فال ذه ىف +مافدق نوكي ناور غال لوقاف دوعأ مث «رثكاذ ةريا نيسمخ اه

 «مالكيلا .تانسحب :ضعبكو ءاندنءضورعلاروكةرثك < كلذو«هريغ فاضيأ ممتافاك

 توصلاكءاشنالاىف وهو «موظنملا ى وسم دنع نسلذا «ر وشنما مالغكلا ىف عجيسلاكو

 مهتعاطتننلا عم ةيفاللا فرحالاب قطنلا نعامضيأ مزجسكو « مهتافامهالكو ءانغلا ىف قلطمل

 غنلا تانناقمنا تاق مهنمنفلا اذهب اررأد>ةضتلأسدقو ءؤجلاى او ريطب نا ىلع

 . رقلانإفءاهيامعتساق فالحلا ىف اهفاضنا اذكوءاوسلا ىلع اثدنعو كدتعةدوجوم

 انلرهظي ثيحب رخآ م اقم عم هنول عتست متن او ماقم عم فاصنالا نمافضن الثمانلمعتسا

 ىلعاند نع عضو دق نفلا: اذه نا لاق ناالاهنم ناك اف# ةقيقملا لعت نبأ نق جورخ هنا

 اريثكىنإ ىلع لصأ عمالا عب رق لمعتسي نأ حيصيالف اهتفلل اخ ن كم ال ةيسدنه لوصأ

 يلا نيح داما ضءباموب ىنقاشد_قو :٠ م.مهب ىنغش ىلعاشحافاحورخ مهم تعم سام

 ةماخرا تب رظامتءمسامافةي ورا ارؤط اربمأ سنا ىف تنغاهنا اهتيص نمؤلب ةنيق عامس
 احورخو ةبثجحاف تاربن ابنوت ركن أ ىناالا ءانخ !ىزاهبسفن لوطو ىوثنالا اهتوص

 نيعىه مويلاا,ي نونغتب تلا مورلا ناما نا نقيتواو + كاردا هيلا ل صوان باس اهوركم
 ناحلا نافءميرفالا ناك اروصق ىلعرخآ اللد كلذ ناكيا نيينانويلاةفسالفلا ١ ناحل

 نونبسحت ال منرفالا نم تال "الاب احأ نإ سماها . ترعلان الالة زاقممورلا

 وأ( بابرلاب »ب فزافلا لا ةل الا ىف مهنة موس م نكت لاماهعاب راو: غنلا فاصن|جارخا
 امنمنينثا لك! لوصالا ةهببلاريسغ ىتش قورخهيفف مدنع « ىانلا» امأ «ةجنككلاو

 ماكجا فة ءنبصلان | اريغرخنم ش اج «رخنم ا هبدساذاف« امنمدحاو ىلع قبطنتةدا دس
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 ١7 هرثأ نمسح  سرافدمجأ خييشلا

 ٠ تاوصالا ىلءاهنمنس>أ تال.الا ىلعةةي رطلاهذه نا ىدنعو «ةرئاغتملاتاوصالا

 ةيبصتلا نع. الضف جبيمتو ةسامح نعولخم هنا ىف مهتءارق ل غموه منرفالاانغ نا ثلاثلا

 بذلاوراثلاذخأو «لاتآلاركذهن ىئذلاود جيري ملاوةساملا ءانغو «صيقرتلاو قوشنلاو

 ِتن اهةب ركسعلا تال "الا نمامسالو نابجلا هعمهساذاف .٠ ةةيقاناةيامحو « ضرغلا نع

 ىنعل اعماح نوكي ناب زددجأو ةنسعتولوي وشن هاكفب رعلاءانغامأ ٠ هحو ردهيلع

 ةلآوأ انوصانمدجأ عمساذاف ٠ نزحوأح رف نمناسنالا بيصت ةفخوهو برطلا

 ريسطي ىتح هفلإ ىلا فلالا نحيا هسفن تنحودتب ايص تدبف مارغلا هلق .فخش

 ناف« تاربعلا ردحب و«تارفزلا هنم دمصي نا و رغالو ٠ اجرت ح رفلا رخلآ هدنع

 هب طلتخاو « نجيشلا قاحبديف بد«هردب لماكنو ءهرحبامطو هرمأ مقافتاذار و رسلا

 ىلعو « مايطلانم رانب لعتشي و «دجولا .نمرحب ىف .هبجاص قرغتسي ق6 نزلا
 ىلعالا مهناوصالرارقالرفالا نا عبارلا . دا دبضالا نمداجيشو هب رط مطوق ءاج كلذ

 الاءابعابراو اهفاصن اا ضي أ دجوت لب مهتالآ ىف تاماةماهل مافن الا عسيمجنا من هدصرلا

 كيلسوبلاو. ىواهرلا مهنمتعمس دقو لوالا ءاقملا ىلعالا نور قيال مهناالا اهنمنيماقه'

 انيناغأ نعاهواقن ىناغأ ضن مهنم تعمسدق لب طق هعمسأ ملف كلذريغامأ «نابفصالا ُ

 ىلع نوجر ل انهةتيناطانلا رك اسعلا نا عمءا دضر اهلكتناكف مهل ؟ىلعاهوعقوأو

 نم اوجرخأ اذاو:«ءىشدهب وشيال اصاختم اضحنةماجارخا تاوضالا عيمج مهلا

 تنفقو املاط هللاوذقو اذه يكف « هزي_غنعاضحمماضيأ ناك ًائيشةيكرتلاناجلالا

 َْى زأ تنك ةبج نمىناف/ةريسملا ىن' تعا قح تقل انماعنأ مهنفمم أنا لغعفنلا

 ماع ترصق نونفلاو مهلا ت مننا مولغلا نا ىف ركفأواهترثك لع ةعنضلاةعإ ديومالآ

 ىرخأ ة هج نمو « قبسام ىلعانتئافدق ةريثكع ئادب ه-صوصخ نقلااذهىف مهدنعناو

 ىننب هناو تاماقملا لوأوه ماقملا ذهن ا عن «دضرلا ماقم نهىهاسمتا!هاكعهنعا قانا



 هرثث نم بحت د سرافدمجأ خيشلا ١

 هنىنغتيام عيبازلاو ٠ هبيس ف رعت ناو ةهمدبلابهش اهجا ملعت كنافءاكبلل اش «عاصخش

 نموهإمتاهبر رطتو ربنلا هيف رثكي و عيجرتلاهيف لةياذهو تار وااو تاكحضاا ىف

 ةفلتم تايك احيوذكحضمتاكرخ هنواصي وةبب رغاظافلأ هيلع نوعقوب مهنا ثيح

 ةجاجنلاقيقدءنوك احب ونوسطعب ونو. انتي و نوكم و نوهةبقإ و هيف نوكح ضيف

 شو ةل-جاسملا نولمعتسي عاونالا هذه نم لك ىفو ٠ كلذريغو روفصغلاةقزقزو

 صقر مهل كلذك اكحضمءانغمطنااكو ٠ ريخالا ع ونلا ىف اهرثك أوادجةب رطم

 هاكيسلاو ىججشب دصرلا نا نولوقي مناف برعلاامأ . امزح ىلكشلا ىسني كحضم

 نااهدحأ ٠ هوجوةدع نم نيقرفلا نيب قرفلاو ارج لهو نانزح تايبلاوابضلاو حرفي

 ىلغتم>رتقا اذافءشوقناا كلب دبية”نود نمداشن الل قلطم توص مهل سدل نرفالا

 كات ىلا رظن نود نم تايلاولاو دئاصقلا ىفاند:غلعفي اك نيت ىنغي نا الثم مهدحأ
 ىلع داشن الا نال «نفلا اذه ىف مهتعار.ىلاةبسنلا,ب رغوهو «ءىشب ءاحامل تامالعلا

 ناك فيك ىرعشتبلايف« شوقنلا كلت لبق نه مهدنع ناك دقو ٠ ىعيبط عونلا اذه

 7 د-هعلا ثيدحوهو تامالعلامسرىذلاىنايلطاا و زءار وديغ غبن نا لبق مهؤانغ

 .ضعب ىف مهضعب ذخأ حشوم جارخا اودا رأوالثف نينغمةرشع مهند عقجا اذاهنا ىناثثا

 نم الثمةينغالات ناكاذافاذكهو ءرخآم اقم نمرخآ ضعب ف ضع و« ماقم نم ةناكرأ

 «نيب توصب ىونلا نمازجرخاو « ريهج توصب ماقملاا ذهن مازجدحاو ىنغءدصرلا

 مه دنع هل لاقي و« ت تاماقمةدع نم عماسلاهعمسيف لاع توصن باوجلانمازجرذدآو

 ىفو ٠ ىتش تاّماقم نةءانغلا ىلع فلاتت تاوصالان ا ىأ فلاتلاهانعمو (ىومره»

 تامغن دنحاوت قو ىف عمس عماسلان الف دئاوفلا امأ ٠ رساختو دئاوف ةقي رطااةذه

 ىور ىلع ضورءلاروحب ميج نمةدحاو ةذيضق عمس نكوبف «ةفلتؤمتاوضاب«ةفاثخم

 جراخم عنيمج كاردا نم نكسملالك نكفيال عمسلا نالقرساخلاامأو ٠ دحاو



 ١١ هين نم بحت  سرافدجأ خيشلا

 مهنه فرعن قا ىنفااو ىذلا هيف ىواشتيداك و« قباسلا ىفاك ةاناعم مظعوةرك اذ ىلع
 عقجا !ذاوء ناكت وف ىأ اهيلغج ري نأ هل نكمأ تاماؤلعلا كلت ىأر ورغنلا جب راخم

 اذه ىلغدرب و. ةدحا او ةعباتم مهنم تي رشوقنلا تالت مهماما تن اكوالجرنو رشع ممم

 قطنملا نا ؟لامعتسالاةدحاو تن اكد قطنملا نمةلضف ىقييسوملا تن اكولدنا لي واتلا

 مها ىف مهنيابت لثم ةلمضفلا» ذه ىف نوثيابتم سانلا نا ىلعء«دعاوقلاو طباوضلادحئاو

 لهأ ناف نوفا ًاضيأ ءالؤه لب مريمغ يرطتال برعلا نالحأ قاف مهتارابعو

 ادحأ برطتال جنرفالا ناكنأو مهريبغو ماشلا لهأ ناحلال نوب رطيالر ضم

 ةلاسر حرش ىف ءاج دقف انهدارملا وهو ئوذللا ىنءملب قطنملا لب وأت ىلعو مهنم

 ىلع ناسللا رد, مل قطنملا نم ىقب لسضف مغنا : ةتابن نبال نوديز نبا
 هتنقشعرهظ املف عييطقتلا ىلعال ع.يجرتلا ىلع ن الالب ةعيبطلا هتجرذتساف هجارخا

 توصلا نوكي نأوه عيطقتلا ىلع ال م.يجرتلا ىعهلوقب دارملاو .٠باقلاهيلا نحو سفنلا

 هذهةلاملاو ىتيسوملانفناك اذاف . ءاجيلاتاوص اك ًاءطقتمال لابي و هب ىحتي ا دنمم

 ناك طقف م_ملعت م وصقم مم انغىف نس ا<ليج لكل نالوقن نامْزل قطنملا نعةلضف'

 بنها قل ناف ..كلذ ف ال عقاولاو .. اهريغىف دجوت الا مرابعف نساحة غل لكك

 ةيلاخ مهماغن ا نا عمامهريغ ىف دجو: الاه تانيا نمريثك ىلع ن الان الثمنيضلاو

 . عاونأ ةعب رأ ىلع ىهواهفلا نمالاانماهل ب رطياالف عرف الا ن الأ امأ ء .لصأ كلذ نع

 هعيجرتو «توبصلا دم عمان دنع تا>شوملا لثم الملا ىفهب ىنغتناماهنيس>ًاوهولوالا

 ةسا#لا ىكعلدت تاربن لخدتديفو « .هفيجرتو «هميخفتو«هقيقرتو ؛هعفر وء«هضفخو

 نوكيداكي الو سن انكسسا| ىف لتريامدنمبي رقوهوىاثلاو ٠ ريمدتلاو ضي ردتتلاو

 ءانغنولمءتسيعونلا اذهىفو ٠ تانزحلاو ثبلاىفهب ىنغتءامثلاثلاو ٠, فيجرتهي ٠

 تيأراذا ك6 ةغللاب الهام ناكن او هي دارملا ام نحلي هعمسي نف ىوجنلابهبشأ اهخرًاقيقر



 هرثل نم يح # سرافدمحأ خييشلا ١

 قيسوملا

 لفطتلا فنفلا اذ هلهأ نذأتسا نا ىغبأي جرحلا بابلا اذهىفلوخدلا لبق

 هنم مقتسملا ةف رعم نم ىننكم ام نمت ف رغىأ ريغ مهنمدعأ التنك نا وهيفمالكلا لع

 عسنلا تامالا ىدخا ىسوهىلاةب وسنمةينانون ىنيسوملاةظفل نا ملعاف ٠ مقتسم ار يغ نم

 اهفدا مو «رب وصتلاو مس ,رلاوءانغلاو رعشلاو ضورعلاك ةفيرظاان ونفلاامملا بسنت ىتلأ

 ةغوصملا تاوضالا نمهناننسوماقلابح اص هفرعو نحللا نم( نيحاتلأ» ةيب رغلا ف

 تاقتشم عيمجو بي رطتلاو عيجرتلا جو ىلع تودصلا ةلاهاهانعمةقيقحو  ةعوضوملا
 دقو «باوصلا ةهج نع ليم هلصاحو مالكلا ىف نحللا هنمو « ليملا ىلعلدت ةداملاهذه

 0 4 0 د 2-1-6
 زغلنمو رفا ىفليملاهلصأو نم و ىللا امباصاو دصعو تفل نم اضيبأ ىنعملا له ءاج

 رعاشلالاق«ةدانكسلاو ضي رعتلاكوه ىذلا نحالا كلذ كو هتهج نع 'ىشلابليملا هِلْصأو

 بابلالا او وذ هفرعي نحللاو * اومهفت يك مل تنحل دقاو

 ىأ « لوقلات ته هنمل يقم« حاضبالاو حرصتلاةبج نع ليملا هيدا رملا ن اكف

 لومفلا ف ذخ من ممناأ ىلع توصلا|عاياهيدارأا ناكو « عاقب الا ًاضيأاهفداربو «هتمبف

 نكي ملاك توضلابلقعلا اهجرَخأ قطنملا نم ةلضف ىقيسوملا نفنا .ءاسلعلا ضعب لآق

 اذهناكرأ ناهنمدارألا نكي ىعالطضالا ىنءملابقطنملا لي واث ىلعف ٠ سايقلاباهجارخاا

 ' عماسلا مسريفعءقوذلاب هنوقلتي و« عامسلاب هنوطا٠تراوناكنيمدقت لا نا ىلععانب ةينهذ نقلا

 «هيلعل دب موسر و كتامالعةدهاشم نود« هنرك اذوهتلي# ىف تاوصالا نمهعمشي ام

 ىتلا ذك املا عم عابتالاو باقاا رهظ نع مسرتلاب هاقاتي و ةملعم نع ذوملتلاهذخاياذكهو

 1كلمنفلا اذه ليصحتىف هيلعلوعملا ناك اذهو« تاعيجرتلا كالتهتليْخم ىف خسر

 ةده اهشملا س> تح الخادهعاقياو توصلا ع.يجرتنالا اواعجدةفنرفالا اما قوذلا

 اةقوتم هليطحن نكي لف ىباعملا ىلع فورا تاداك ةمواعمموسر و شوقنب هيلع اولدف



 !١ فليس ب يرقدهأ بلا

 « لاقملا ىف رقرقامال « لابلا ىف رقتساام الا ىلعلا اف « امظان ناك تايبالاب لثت نملك

 ناسللا ةحاصف ءرمال ع جا املقو « نيبداتملا بدؤي. و « نيبلاطلا ديف, ىذلا اذهو

 «قيلأع املعلاب ىناثلا نأ ىدنعو « عامجا ىلعاوسل ام.مايضفت فس انلاو عا اريااةعارب و

 لوقلاب .«عماسااب اجعا ىلإ نوجاتحءالؤهناف«قباأ بتارملا ىوذوءابطخلا:لوالاو

 اتاك ىفو « قيرونتللا يدجلاعلل هنمدب الامم « قيقحتتلا موقف اورحتي نإ و ؛ عئارلا

 ةيضقو ةليضفو « ةب زم نيتكللملا
 اونشي و « بي اعملابهومري نأ سانلاةداعف « !هنمامهسز رو ءامهنءالخ نماماف

 لضفلا اوزصح مهمال:« نادحالا نمعىشب اريدج هنو رب نوداكر امو «بلاثللا هيلع

 اننإ ه.لئاقلاو ءباوصلاريغةلجلا ف ىدنعوهو « نانجلاةعاربوناسللاةحاصفىف

 نونسح « ننأشلا ننهدحخأ مهل سل نم اريثكن اف « باسح نو دب ةفزاحل وق

 رمو « دابعلا ساس أ نموكف « نيش نود نمةساي رلا ىف بلقتلاو رومالاةرشابا

 7 ناسلالو هللمانأالن "كوح 9 نادي فيلأتااو مالكلا تعانص فهل سلو ؛ دالبلا

 « اهميقعو اهجتنمو « اههقسو رومالا ملسهب ىريفهباق يف هللاهف ذي رونوهاماو

 « ةمطلا دعاسنع هلرمشبف « ءارقتسالا دنءاهنمعفانلاو « ءا ارجالاناهنم ىرخلاو

 لق كلذلو « اردانسانلا دارفأىف اذهنوكي امناو « ةمالا سمأ حالصا ىل هللا هقفوي 4

 مولع عفدو )2١« تانلا عفن ام تازب رغلالججأو تاكلملا نسحأو ه ازك اذمهتمدل ىنرتام

 نمىدهب هللاو ءاضغبلاو ةءادعلا مهني نملازأوءءاخالاوةدوملا لغمهفاأو .« تاهرتلا

 ٍ مقتسم طارضملاءاّشيإ

 رعاشلا دشنأ سانلا تاننا )١(

 تاك الوءافعااوسل #* تانلار رارشعوب رينو رمت * تالعسلا ىنب هللا حبقاب

 سابك أ ريغ مهنأو ساناا رارش نم مهنأ دارأ



 هزت نمي هب :سراف دمحأ خيشلا ولا

 اهتمراتخي الف ىناعملا نيب فيلاتلاو « اهعضاوم ظافلالا عاقيإ اف لهسيف « لاحنرالا

 فيكف «ماثللا هنعفشكت بتكلاف « مالكا نمءىث سدتلا اذإ و « اهعئادب الا

 نمئاريثك ناو « ريسبعتلا فن ايبلاىلا ىدأ ماحزلاو « ريصتق:لا ىلعةثعاب ةولحملا نوكت

 ضعب ظفح نو دمعتيل «نوق ل مهيلاو نوق دح ممم سانلاو «نوقل ذحتب و نود صفتب

 «نيببتلاو نايبلا نموهملام ىلع ةنيب « نيعماسلا ىلع اهدرس درج تاياك_هلاو صصقلا

 زهتني مهدحأ ىرتف « نيمدقتملا مولع نم عالطضالاو « نيلوالا ريس ىلع عالطالاو

 ىفناك اذاف «هاوعدراوظال مالكسلاف هريمغ حازب و «هاعوو هظذحام ثبل ةصرفلا

 بج شيج ىفكن "اك ىتح « ةعمدمو اجو جض مط تعمم «ةعب رأوأ مهنمةثالث سلجا

 ا 0 برطضمرح و

 اذإ و « تصانوهواهبف لاقي ام عمس وءتماصوهو سلاجلارضحب نم مهنهو

 «روضحلانمدحأ ىلعةيفاخريغاهنأرك ذت «ةرضاحلا ليبس ىلع ةرذان در وب نأهل نع

 « اهدادنأن م اهريغاملع سيقب وءاهداربإ نعبرضيفر وثأملا لوقلان متسسل اهنأوأ

 ناظيف 6 هفسأ نوكسلا لعرهظأ الو « ةفش تننب قطني موهو ساغا ضفني اذكهو

 نأ ًايلاغنونظي سانا نآف ء ىذوللا ناك نيرثك ىلا نم هريغو ؛ وذ هنأ هسيلج

 عقرب مل « ىنرخأ ةرمسلج ا رضحاذاف «راتقالاف روضقلاو ءزاثك الا ىفاراخفلا

 « لك, امل هروضح نأوا « اه ناك اهنإ هنركس نإ اولاقو « الكموذختاو' ء ار دق دحأهل

 « هب واسسم رضحو هبباءمدسع باطتم هن"اك ناك« هيف اكتب مو الفحمدبش نمناف

 نونف نم كارأ هسرط ليغ هملق داو قرجأو « هسفنب تماصلا الخ ىتمنكلو

 كبل باسو « هئاشنا نم كاكنأو « ايَّرَض نايباةوالح نم كقاذا و « ًابع مالكلا

 نأء رجال ت اقو ءاماكو ًاريمسوأ ءاعدخو اذيملتهلتنكول دوتف « هئاحناوهبيلاسأ

 الو « املاءناكرداونلا دروأ نملك ن سلف ارسل تمضلا نمنإ وء ًارحسل نايبلانم
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 ١ هربا نمسح سراف دنخأ خييشلا

 ءالضفلا نام

 « سناؤم لك سفاني وء سااحلك ثداحبو سلاجلاىفردصتننمسانلانم

 نم هدرسي اب سوفتلا ىلسي و « عسجاوتلا رقفلا نمددر وباع « عماسملا برطيف

 لصب و «راعشالا ىوربو رابخالا لضاو و « تاسآلاو رداوتلاو ٠

 لثمي و ؛ درطتسيو تفتلب و ءىر>أ هذهوةبإ_رح كل:لوقب و « ىرخابةيضق

 لوقت تح «نوجش ىذثيدح ضيفي و « نونفو عئاقو ىلا حملب و « دهشتسي و
 لئاسملادر وم هنإ و « رارسالا لكلر وحدركسفو « رابخالا عييمج عدوتسم هردصْنأ

 ضافتسمو « ,تالكشملا ضاضف هنأو « اهربخو لئاضفلاربخو « اهردصمو

 ةريثك تافنصمهلنأو « نايبتلا و ةبحاصفلا نادبجو « نايبلا عيد و ؛ تانببلا

 « نانجلا نامجرت ناسللا نإ اولاق ثيح « اهءرتسخا ةريفو تافلؤمو « اهعدتا

 كيدل. تبث و « هردق كينيعىف مظعيف « نافرعلانعةأ.نممالكلانونفىفذخالاو.

 ىفاطخأ اذاف «هذاعمل مضَمنريقوت هرقوتو .« هذا سال ذيملتلاةب اهمدنأهتو < هرخنو هلضف

 ذخأ اذاف. . هنعذخالاىلا جاتحم كنأو « هنمالك مبفنمأطخلانا تلق «.«ىثث

 ةدحيرقلا كلتهنع تب رفق .« همهفىفر وتفو « هملع فر وصق نع نابأ بتكو مقلا
 ارقي ل هناكف ءءاباب مالكلا طابترال دج لف « ةلاضولا ةركسفلا كلت هتفاخيو « ةلايبسسلا .

 مكسر ناكىذلاهناسل ن اكو « ابانطا الوز اجا لوقلا نوزف نم ىردالو“ اناكرعلا ىف
 نأةداغلا نمنأ عم « ازانتخالًارارطضا تناك ة>اصفلاكلتو « ارامتتسمناك اقاذن

 ىبدا نوكيو نما اجلا نمرثك أهملعق ءرملا لضف رهظي « ءاشن الاؤ فيل نلل دا رفنالأ

 تنع نمردصلاّ رشني و.« لاقلاو ليقلار دكن منه نلاوةصي ةولخنا ىفناف «عاشبإلل



 هرثن نم بخ: سراقدمأ خيشلا فلل
 هنسحتسإالءاشن الاورعشلا ىفاب واسأ اوفا دقاضيأ ب رعلا نابانهدحأ ضرتعا ناف

 اذاو«ىناهملاراكببأ ضتفهنا اولاقاغيلب وحدماذا مهناف يعم نمالا سفن فوهو ريغ
 ِكِلِذ ليبثمو اهبلاواديلاقوشتلابو مالغوأ ةأ ما نساحم رك ذب اوأدتبا اريمأ اوجٍدم

 ضيب لوق نأ باوجلا ىفاناق ٠ ةأرملاو ريمالا نيب ةبسانمنم سالذا قوذلانءج و رخ

 ءلجع امي رف.( 3 بيردأ لك انماهنيسحتس ةماعدمي رطب ىسل ىناعم اراكب أض تفي برغلا

 نيب وانس قرفلا وهاذ_هو « ان.ثخ رخ الا ضعبلاهدسعو .« انسحاانئايدأ ضعب

 زياكذ الاو سيسنرفلا دنع ةلظاعملاو ري ركتلاو فافسالاو ءالخالا ناف جنرفالا

 حالطصا امأ ٠ لصالا اذه ىلع ةينبممهتفل ناف مهنمدجياو لك اهنسحتسي ةماعةقإ نط

 كلذو « اهجودل نأالا ةماعدتي رطنىكيبناو حررملا لبق بيسنلابءادتالا ىلع برعلا

 نمالإ قوشلا معيال » بابحالا قارفوها؟إ رعشا| ىلعةثعاباابا.سالا ىوقأنأ

 مهأدنالب هرعلادنع ع وقولاريثكسمالا| ذه ناك املو «اهمز امي نمالا ةبابصاا الود دباكب

 هوطاخمت مهد ؟اصق علاط «ىف مهن اهذأد هرك ذا .اهنانست ناك ىلا ناك: هلا عبس :رلا

 نأ فروا + ٠ نسحو غاس ةحولا اذ_ه نفد لزغتلاو بوبحلا نسا<ف صوب

 اذإ مم « ىنعم ناعظالاو لولطاارك ذل ناك اى !مقرافتالو ندملا نكست تناكبرعلا

 قفشي هنأوأ امتحتاريعب نوكي نأ ىنمتيهنإ لوقين اكهتقراف ىتأ ةأرما فصو فرع اشلاغلاب

 ٠ اجمس كلذ داعي رسو وك ًاعيمج برشلا ىقسناهمأوأاهفادرأ لسقثنمريعبلا ىلع
 « ةلاوحأ عمر وذن و ضراوعلا نمهيلعأر ظر امسح ريغتيلن انسن الا قوذ نأ مرجال

 حوييسشتلاو لؤهكملاو «ءشد>:لاو:واغلاو' ة:لابلا ىلانودحاثربؤلمم نابشااو تادخعالافأ

 ىلعو * تئاؤشلا' نمايلاخ ناكاامالا مالكلا نمنون_سحتسيالف « كلذ نمنؤققأي

 « نافاتخح هو ةفلالاو ةداعلا ىلع ىبموهذإ ق وانللم وأ «نمادحت عضو نكع الذب ل اوقناذه

 ةمالاسن ارخيبق نم ؛تاداعاا نسح ةفرعمنمنييرقتلا نكعاك هنم برقنلا نكعاعاو

 ةيجنسلاءافصو عبطلا

 - :يننح دل 2 ف ا



 اللا هرثن نم بحت - سرافدمحأ حيشلا

 قوذلاناف سيقلا 'ئرمامالك ىفةخاوسلا نم نكي امهمو ٠ ناكمب ةجامسلا نمهنا عم

 سلقمعلا بئذلا ر شاع ذلا ئرفتشلا ىلازظنا .٠ :نيلؤالا برعلا ةخياشاَر ةيجتس

 ء'قوذلا نع اجراخ ائيشهمالكى دحتالكناف « لأ جلا ءافرعلاو لولهذلا"“ظقرالاو

 ٠ مهيف لم ضع ىهاقاو معلا ع0 اوك رانا عمءاهريغو تاقاعملا اذكو

 داكتالف اوغلب امن دعلاو فراعملا نمرصعلا اذهىفاوغلب نيذلائرفالا باتك ىلارظنأو

 غباوت » ةلزمع زلكنالا دنعوهىذلا «سمتلا» اذه ٠ قوذاذ مهنم ًادحأدت

 « ةقيقد ةيسايسر ومأ ف ضوُح وهاني هارت عئر را تاماتمز:و ©” ىرشقا

 وكذب 0 و « لماعملاو لاؤنالاو نطقاارك ذب ابل هن اذا 6 هنن ةيلوددش ان

 مهدجن سسن رفلا نمرابخالا ب اتك ىلا رظناو . لقانملاو دقاوملاو فرحا محفلا

 هنوسكيو لذتبم ىنعم ىف نوذخايف « نواحو « نوبهسي و « نوقتدبو 6 نوفسي
 ةسمخ لكف« انحط ىرتالو ةعجعج مهنم عمستف « ةيشوحلا ةلي وطلاةمخضلا ظافلالا

 . اوفلأ زلكن الان ال الا كلذامو « دحاو رطسةيب رعلا ىفاهنَع ىنغب مهمالك نمرطسأ

 الف « ءالخالاو فافسالا اوفلأ سيسن رفلاو « لماعملاو محفلاو نطقلا ىلع مالكلا

 0 الثمةب رعلابدحأ لاقواو . مهقوذمدع نم لب مهلهج نمرداص كلذ نا لوقت

 ةينتمك تقرشأو « هريبعحافو « هر و رسمعو « هريشابت تحال ىذلاحابصلا اذه.

 رفسل كى كد, ناهل قحو « هئافصدونب تقفخو « هئانهرئاطدرغو « هسنأل مشو

 كلذ نوكيفأ ٠ .الزيسغم قب .تمزاو « الهسمث برش« ر رح دا لكو « رطسي

 نوكس نا ىتبنيف * هعبط افصو هقوذ مس نم دحأ هنعرظنلا ئضغ لهو « امالك

 ىسكي نا هن ق يلي الف اسيسخ الذ _تبمىن املا نمناك اف « ىناعمللةقب طم ءظافلالا

 مل عئانصلام,ماقتاو نونفلا ىف هرحبت عمميرفالاءالؤهو ء ةنجيههديزب |هماف ةنانطلا ظافلالا

 سايق نم مهمالكل سنلوءامسلاو ضرالا نوس. موقل بجعاف «ةبسانملا هذهىلا اونطفي



 هرثن نم بخت 037 سرافدمأ خيشللا ١

 قوذلا

 « ةداعلاو ةفلالا هأشنم امنمالك ناىف « ماءطلا ف قوذلاك « مالكلا ف قوذلا

 وكذب اهناو ء هددضب و هب ةضاخة قفل تاغللأ ن منا ىف عضوي هنا ىونعملا قوذلاةلةنف

 هينشت اذهو « ةنسحةراعتساهذهالثمنولوةيفاههرامأ نماكش نايبلاو ىن اعمال هأ

 . قوذلانم كلذن انولوقبالو « ديعب هيبشت ا ذهو « ةنجهتسمةراعتساهذهوأ « عيدد

 بكتري ىذلا رعاشلان ال « ةيف ل خدموريغل سلو كلذرا دموههنا عم « همدعو

 اب هذه ةلاحلاو هنايتاف « برعلا مالكي و للاب هنامز لهأ لعأ ناك اب رقوذلاب لخيام

 ٠ لها نمال قوذلامدع نم كلذريغب هنايتاو « قودلاو لعلا نع ىشانداقنلاقو رب

 ةأرعا ىف بيبشتلابالثمهتديصق'ىدتب مدحأنا قلاع جفت وذلامدعنف

 نامر>و «لاو>الاو مايالاب ةتو «نامزلا ناودع مث جملا مت لاصولا تاق وأرك نير

 سمشلا ىلع هلضفي و هنساح ف صيفرك ذعب لزغلا ىلا لقتني مث« لهاجلاز وفو « بيلا
 سالتخاو + برطلاو سنالا سل اجيو ةرهنا ف صومىلا لقةنيمن « موجننلاو رمقلاو

 عبرجتو « بابحالا ةقرافمرك ذ ىلا لدقتني مث « تارسسملا صرف مانتغاو « تاذللا

 امتاحفنب لاعتلاو « ابصلاو با>سلاو قربلاو عوب رلاو لولطلارك ذو « ىونلا صصغ

 ةر ورض نود نم « حميصفريبعتو 5: غبيلب مالكب كلذ لكو « لاصولا تاقوال بقزتلاو

 بولسالا اذ هسرامىذلارعاشلاف ؛ ةيبرعلا ةغللادعاوقنم ءىشفلالخاالو

 ىناعملا لمفأت كرت اذكهو 6 هريغ بيلاسأ نمدفلاخكام باءامت ر لب ابيعه يف ىرال

 ظافلأ ضعب دقن ىف اوبسثن امتاو « داولك ىف نومهم رعشلا نوطاعتينمنايبلاو
 سقلا"'ىرم الوقف «تارزشّئس هو ةظفل مهداقتنك كلذ وءابلئاق سي العب اوكسمأَو

 « ابفلخ نم بام اذا » هلوق هيلع اوبيعي ملو « العلا ىلا تارزشتسم اهرئادغ »



 ذا هرثث نم بح  سرافدما خيبشلا

 امو « لاحم نمنوفرعبالو « لاحم نعنؤفدضب الو « لاؤس نمنوفن ًايالف » عمطلا

 اوراحوأ « ”م الان ءاوراجالاوس؛ ةالاخم نمبقانملا الو « ةالابم نمبقاوعلاب مط

 «مادملاعأ نمو « .مادالاه نهاذا تحبو مئابقلا ف اوسقوأ « حئاضقلا اوسيلوأ « مذلا ف

 ءراوطبضالا ىلإ هَلْ اوبينيو رشا طوج نع ارتتو:ءاري مرت نين ام

 نيم نارسخو « نيبمنار فكوهو « رارتغالا نمهلضفاوبسحو
 'لهو«هناطلس لجدهللا نالوةي و « لمعلا نمرفي و «لسكلا ىلع ري نموسمنمو .

 نم ىنةمريو « باسحريغب ىنقزرب وهف ءباّصنلاقزارو « بايسالا قلاخ « هناسجا

 دش «ىننعي الىانأتقأ ناو يندب ويف ىناممتممزا اذاءبايالاو باهل

 ْ ىرسأ الو ءيمسأ الو ىرجأ الف « ايجار هيلع لكت أنأ ىدجو « ايعادديلا ل بتي أنأ

 6 ميقلانم مسون هلاك ثأ نعزحتو » ملعلا نم مسرب هلاثمأ نعزي دق ناكناو ٠ قشأالو

 ىلع اداّنعا ؛ ه-ةنوعم ىلع مهرظانو 3 هتنوؤع ممر داصف « هفلص ىف ذازو « هقرس ار

 ءلكأاولخأو 3 لثمأو لغأو 3 لضفأو مهنم مرك أ هناو «ةلئامشلا ادانتساو « هلئاصف

 « ماعلا ق الذ تاوه هللا امرجالا م قربك ةنئف لب 6 قىرشخ نيمو ىرخأ ةنخ دقو

 « هريس نقتاف بلط لكرس و « ةرئدقت نسحاف ببس لكردقهناو « م ركلا قازرلاو

 «موك اوك احا مهنهناو 3 مثالا عيمج ىلع هقفر مفي و 6 منلا عنينص هداج مولي هناو

 «ىدجتسماوىداجاو ءدومحلاو دماخلاو « دوصقملاو دصاقلاو « مودخغلاو مداخاو

 «هلصأاكزو« هتءعو لع تفوو « هيج تفص نء قيلالاناالا « ىدهتسملاو ئداطاو

 امئاشتم «ىلا»ملا نعاموانتم « ازيثاع اللشفو “| نييباغأ الكأو نوكي النأ « هلناكذو

 ريسح «سواسولاريسأ « حئاسلاو جرابلا اذ درتم « حنامملاو حئابملا ىلإ اددوتم « ىلإيللاب

 « مالجالا نيدخ « ماهوالا نيرق « نوجشلافيلح ؛ نونظاافيلأ ؛« سجاوهملا

 سلناءيىواذهنمناسحالا اذناو «حالفلاق لاغمو 4 حاجنلاق ئاوعن مكلذناف ْ

 يسام الا ناننؤلا



 هزي نفبخن ل سر اف دمحأ خيعتلا ذقن

 نأ نقيأ « نيرئاؤنلا ىفاريدتو 6 بقاوعلا ف رصبت نمو ؛ ةهابنلل ةنثم زاتهتسالاالو

 ددرتااروفوالف ءهاطخم#ب نار امضى رصح“ قفرلاو « هادعتنال رادتم ىلع ردق ”قززلا
 قفشلا ةموادم الو ء ةلجست قرالا ةمزالم:الو «هروحدبمتلا رودنالو « هر وكي

 قزرلا نأ رينج« هدجوب ءايحالا نمىجالو « هدةفيءايشالانم ءىثالو « هلجؤت

 « هؤادأ نيلسملا نسنارلا نم هنأ الا ؛ دودعم قلحلاو « دوجوم قحلانأأك « دودح

 فلكو« داشرلا ىلع فكتعاو « دادسلاب فنضتا نم ىلع « هراضق نيعتملا بجاولاو

 ناصو « مالسااىلا فز وو.« لادجلا نع فرعو « مارهلا نم فنأو « لالحلاب

 دك“ اذديشار دحنو ءادصاق 4 نأ « لايتءالا هبنك نازو لاذتبالا نعدهجو

 ًازيبو « هه انشنو « ماج لتب و « هؤانل لتبف « هريملالعوأ « هريغلعّذأك نوكال

 داعرثأ نمءاجا ف ذئنيجو « َى واغمهنمايمو دعت و2 ى واسمهنسا<و دبتو « ةتجيم

 ظ الابتهيدلدإف رطو نمءاشام و « البو هيلع

 اينما او « احابم اضيع اه يمل « ةينم نا 51 ةبيغب بلطاذا ن ممهنم و

 هيلع لسرتال اغزناهطدجأو « لواعملاهيف لممتاإل اغد صان دعأو « احاتماضَرَع

 «رثررو ررب و «"لغ وو« لهو ركف ءنارصاولاطبإ و « رابدإ و لابقإ نيب 6 لواقمل

 «فحلمْ يلم « هبق < هبقت ق ةيطح هبشن ةمزأ 6 هزغن ةزن " «ةزملةز نا قوق نجا

 هعدرتالو « عياقلاهمممتال و « مالم يف كيحيال و مالك دن كيصي ال فج حب

 ودعي لازب الق « ةييحلا ىلإ هلةنب هجان نمالو « ةبيهلا ىلع هلم دياح نماهو « عوداورلا

 « هبلطم رصتيب و « هب رامرصتعب تح« جونيوودشلو وب حوسو ودنيرءء حور

 « رخ الاول والا لب.« رفاظلا لب رماو ب صوب و « هاملا لوا! فرعيانرضءىفاذيف

 نمناك اهيفيك ء سدا لع ماخامزوفىف ةدبعلاو « سفنلاماقامزوح ىف ةدمعلاذا '

 ىوذبطو « عشملا ىلوأ بأد كلذ « عافتنالا لئاضو نمناعتو' « عاجتالا لئاتسبو



 رض هرثث نمت - سراف دج أ خييشلا

 رداف انمنر توع.اذكهو * رح ريغ دبعلا اف دلوي

 «”دس الاوه هلوقناتملعءارين اعمتقتكو ءاهيف تافأتوةعقرلاتذخأ املفلاق

 ىلا نيديفتسملا ىدهو « كاثجداح نمز ف كروب هل تلقف : كتف و نايذههريغلوقناو
 2 تفرصنام , ىرذلا عفرا كولحتملذا «ارثلال هال >بقو « كإضفو كدّشر

 ايعاوهلاقامو «ايعاد

 زاجع مالا ميدب

 ةبب رعلا ةغللالضف ىلءةلدالا ضعب نموه ىذلا عيدبلانف ف ت ركفامر يثكىفا

 ىف هلاثمو « ع.يصرتلاعون نماهتمربةلاقمع ىشن أ نأ ةرملاهذهتببحأف «تاغللارئاس ىلع

 هسجو لع نم عرمجوعدأاأامف «مهباسح انيلع نام ءمسماياانيلانا» زب زعلا باتكلا

 : ىهوتلاقااهذهةضراعمل ترفالا نم ضرالا

 نوجحش نمدهردص جاتو «اوخ حارتقالا نونفنم هركف جلخت نمسانلانم
 ىصعأىلا بلاطملا هجعرتو "+ ىئارملا ىضقأ ىلا برتملا هجعزتو ؛ جعاول حارتجالا

 « هربص اه حتفي نكل « هيوعتستو هزيتسأو « هاوهتسأو هزفت سلو« ىئااوملا

 حماوض اهل بقترتو « صدصقغلا حراوب اهتم بسطور حرشإو

 اهيغبب الف « امعوضوم ربسيو « اهعورشم ربو « اهعاجتا نيو « صرفلا

 « لمالا ليض# لعنهم نسحأ راظتنالاىربو ءارفظالا اهيتايالو ءارذحالا

 راتشاوب م ةلنء نجلا عا لع زؤأ نشاطنا ماما اللا
 وأ ءةين تناداذاو «راَعم ف رانموامب الو 4 راطخأ عم راطوأ واحنالو « رايهنا نع

 ءانرأ لانو« ابلطلاطف «روبتلارداتو « رضبتلارداغنم « هينمأتناحوأ 6 هينث تناه

 6 ىنع امف ىن اة نم مز احلا بيباالاف « رطا* لكل نوهالو رداونلا لق نمنوكي امعاف

 « ةهافرالةنظم راثكتسالا.سيلذا « ىنقتيهباملالا. ىنعتيال نمملاعلا بيدالاو



 هر نقب ب سراقدمخأ خيبشلا ا

 تبأردقف ٠ خسملاءىدابمهتءاطفو «خسنلا ىلع بكموهو اي رافلا تنل «ممابعراقل
 تير ىت> « ًاقئاز لظلاكهديجو « اا هيدخمظعو «نيتي واذهب د و  نيترئاغهينيع

 «ك لع لبقأ ثءكىملا ماقىف آرام هنك !«هقل اطب نماقافشا مالكا نع ك.سمأ ت دكو«هتل اهل

 اذكىمذقأ دق: :تاقف + ىعدتبجوأ ىوخنؤأ 3 ىعس تضتقا ةمدخ نمله: لاقو

 امفبتكو «لاهسأ تحن نمدعق ةزدقع اف”: ىذ الا تفك لاؤسلا]ذ ىنفك افءاذكو

 ظظْ

 رجح ىذ 'ىرما لكهملعي « سمأ ىف ايتفتسم .ىتدتأ .

 رحت نم ةرطق ناكر معلا ىف « رشلاب هتاباق _.نرا ريما

 ةرصملا لهأ عيمج ىف هاودع. * ىرست فيكب رجأالا ىرتالأ

 ا رمعلا لوط هاناد نأ ىودع * رسيو ةحم ىذ نم سلو

 ' ريق ىف هدنع قلو ىتلي * رض نم رغتي نا لفطلاو
 . رسو ةذل , نم هل ,سبل * رفظ .تبنو راعشإ دنعو
 2001] لوما هم برقأ « رسكلا لوبتل وضع لكو

 هد .يف هحلصت نأ نيملك * ىرز. اعبر هداسف امو
 ىربي مظع لكو هداؤف * ىرف 295 ل يلو

 'راطالا هلوم , رز دن هه رشب نم هدلوم ىف سلو
 00١ نع الو تدقحم اذا ٠ ركف نع ةذل. نوكن امو

 رتذلا لفثلا زطاخ ىف *« ىرحب دق سوه اذامناو

 ةروشذنم ضرمأ ضرع اذ * ىرُي ءاقشلا روصت. لهف
 "يل ناوأ رك ذدت هفد هن فلا تقو درب, نأ لهو

 دلتو ملاذ هال ىوس ه رطا لهأل اند سيق

 سل



 ١178 2 هرثن نم بحت + سراف دا خيشلا

 ؛قذج إلا لضافلا اربأ ىنتناتلقف ءاهر و ز وهتبج عسو و « اهروكو:هتمامجر كدق

 ىبأربق وكت نات مرو ايتفتسم ىتاكجذالمأ :لاقف !قدسصأو قحأ كدنع نلوقلا ىأ

 ابا: ىودجتملا بهدا انهى ىورتلا دعي كل لوقأ ىف رف ءايدتةم ىف رطب وءايده سم

 ؛مابالا نيب هباشتملانيبيتو «ماكج الا ماك ,اب نيم اقلا «مالكلا لبهأ نمغاهقفلا رشاعم
 ءاشتنا ع نمديالذا« ليقو لان مرث كن و «ليلءتلا فيببهسن نا قحلل از اهظاانبأ د نمنا و

 ليجتبملا ضرف «بهاذملا ضعب ىلاءادتهالا نمو « بابسالا ن مباوصلا فرع

 ءاصحاو « نيلوقلاظ افلا دع نمد. الدنا ىدنعف ءيجاولادوجوملا يووضلا 00

 : ملعأ هللاو ءافيل أت نسحأ د حج راوبفءافو ر>رثك أ امهتمناك افءنيا ودجلا فو رح

 . هيتفتدم ىلع م والا اع تاقو « هيفسلا هبح اص دنع نمتلصف مك« هيقفلا دنع نم تاضفف

 . حنت وحجب و« حد و حصقتبوءقدشت وق ىراذف دعاك ا رعاش تدصقم

 « عدمأ نيب ولهثالا ىأ ىلنبأف ءارخخ سانلا نيب كبسكي ءارجأ هيلعز رخام كاههل تاقو

 «بيسنلاو حد اريغءبيضن الو ايندلا ف قالخ نما فاثأامأ : لاق  عدصاف قحاب و

 «هلج هحفصت أو «هلكى ناوند عل اطأ مي ر”ناءربسصاف «ىتذا ىناثلا فو ءىقصغلو الا ىف
 هيقنلا هيب اصب هتقلخأف ٠ لقأ ايندلا فر يسمللا ناك« لزغلا نهرثك أيفحدملاتدج و ناف

 ىردتلاب هل ادوهّشم ناكو «ريمالا ثتاكىلا ترسمن ٠ . ملكم ملكتمكتلقو « ملعملاو

 نالاقفءائزحاذىف كريسغ نكي تلقو ءائرطملا اؤسا|ل بق هيلع ترزق «رب , ردتلاو

 هنمبضغأن أع ىتواقشو «ىنع ىضَرب و ىريمأ نع ىضرأ نام نوكلا يف ىتداعس

 ةةداشملا ةرثكل «ىضرلاو نما نم ىلع ىرجام لكت يسن دقو «ينمبضغي و

 ا سسواولجح ةنماعلاام يزل فال ق العا اره فت: اتا ىف ىلغ تربص ناذ «ىضتتقملاو

 نريشتس ال تلقو « ةثالثلا عب ارهتريبصف ءارذع لبقاف با وجاك دفأءارض راع

 ريخ مم قبب ملف“ ممايلأت مهنرادص تبهذدق بصانملاو بتارملا لهأ ناف؛# ةثادحاذ

 «نابازاعاو 0 «4 - مو



 هن نمبخن سرافدخأخييشلا : 31< ١
 مش سس سل ||

 تناك قتيلا ةرابعاريغ+ عرافظأو مهنانسأب الو ءهراك يام لعب <<ال

 رين لكن يلو قلا دحأ ى رح ىف كب رتو. ريبخا دقانلا لقعبلخت ثيحبة كس او لعلا نم
  تمزغ ءالواغ» عجر ودقناا دح تامعأو « اليلكىلاداعو امهفرظتلا تاطأ املف

 : ىسفت فتلقف « لاذجاو ةياردلا ىوذ ضعب نم « لاك. الا اذه لجتسانا ىلع

 0 «راجاىدأ هياعىحواىمنوكي كلذك « رافسالاىندأ تلانىدينا اك

 لوط ىلع هبدأو هلضف نومظعب و « هتيلح ىلع همدقع ىرطي نارطم ىنم ب رقلاب نكسب
 ةزبو « قورتةلكب اذ هتبأرف «راشبتسالا ىذإب « راهنلا ةوحض هتدصققف « هتيلل

 نمرجالا كلو « ةيضقلا هذهيف ىنتفاتلقو « .نيلودجلاهيلع تضرعف « قوشت

 ىللاقو « هساعنوكشي مث شمريلءجو « هببأر كرحماممفرظنف « ةيربلابر

 تبردالو « امهازغم تنملام + هبتمه عجسلا ىلاومست نمب نكي ذا : هتمجرتام

 < كب رالا هذه ىلع سولجلا نملبسأ ىلع كلذ ناك « ةكيكر ةرابعياناكولو « امهاوخ

 دازام « همهفو هلقعنمىصقتو « فصلا همدقت « فقتلاو لعلا ىفد رخأ دق: تاقف

 .نايبصاا ل عمالا كلذامو ء اجوه واق سانلارك .أهدعب نماعتس الف + هكودتيل يف

 «ةفريعو ربكوذ كلذ عموهو « ةفصلا هذ, فصنا نم .داسبلا ىف .ناكو « اجلا

 « هينيعن :ىرأربو «هيدسي قفصي ماقهناذاف «ةإ؛ ىلا هيلع ت يقلاو .« هلت دضتف

 .نيلوقلانأف رعت اثئشنا« ريضن ىأرب تيدتهاو ةريبها لع تطقسدتل لوقو

 حجرابف«« نازيمف .باتكاادلج نود نيلودجلا نزف « حصأو قداصأو “ حجرأ

 تنملو « امذاث نابسضغ هد تع نمت مقف « ناثثا اذى فاتخناام حجارلا اوهفامونم

 6 باتكريغو تأرقنادعب املاكمنايبصلا ىملع نوك أنا ق ببسلا ناكىذلا قرالا

 6 ال-هج مرتك أو ءاللةءدللا قاذ فخ #سا عهنا «بالالاىوذنمتعءمنو

 - «موفلاةلجنمهيففىلا « مويلا كلذ ف ترسف ءرهولا ىلا مههقسأو « مهنلانع مهدعبأو

 كي يول نا ين اي مس سحب و حا قمع ب ب :: ةندل 1 ا ا شع ا ندي رف ا( 2 نسوا ير# تي "كش جيشا اا -
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 ان هر نهب اس سراف دمحأ خيشلا

 ىدجوانأو دوقر مهلك الا لهأ ناى لينين اكو اضرعالو الوط بؤاثنىف حتف
 توسل بارشلا ىلا تمقف «قاقوممنودانأو نوكس ىف ىناريج عيمج ناو «قزأ مهني نم ظ

 « لابلب ردو «لاحأوسأ ىف تتفأن« ةوفد تناك اع 'اك«ةوفغالا نك لف «ةوسح هنم ١)

 6 اقعو برأتم لكل عةرباطتةمراك. ةالاو ءبناج لكنم م ىلع تلاثن ادق مومهلاو

 ةرم«لاو>الا نمهيفتر كف تنك ام ىن دواعي و« ادعو نكمت لكلاب رطخب ناكف

 نإ رجفلابقرتنمدالهناو «تموانن ناوىنع ”دندقمونلا نا تماعاملف«لاو>أذ ذنم

 قاوم ناتاقو 6 هيف علاطأ باكيا ىدي,تددم«تمواقوأ تنعذأ

 هريغ لع بسكب دحأرت ؤمريغانأو ءىد.هيا|تاصوامبرقأتلوانتف :ةينامب ل

 «لماعلا اعلا مامألا خيبشلل « نيتل الاةن زاىمو «نيتلا+اةنزاوم باتكهياذا او«ىدلخ ىف

 باتكوهو ءمظنلاو ثنا ىف ةغالبلاب روهشملا« مزح ن ةيهتدشرى أ لماكلا ل1

 سب ىتلاح نيب هنق نزاو دقف« نيلجملا نم ب :اكهيفدرا# لو «نيعل ملا نمدحأ هيلا ةقيسإمل ا

6: أاضمو هءفانمو« همومهو هحوروءهميعتوءرملا
لفنا هوك دنفانمر ًايضو هنأ خ

 ١ ك

 نيب ولسأو « نياب اقتمنيلو دج ىف كلذ لءجدقو « ال>قاخيش < ءالهكريسصب ناىلا

 ىلع ءهردةودماقم نيياع ىلعأ ى عفرو «هرسهللا سدق+.:.شلا ناك ال هناالا « نياضافتم

 : اهريغ ىلع تاذللا فرط حجر «ةيضام ة مهو «ةيفاوةداءسو «ةيضار ةشيعاذىلربظيام

 ًاعمروصتلاو لعفلا نعن وك:ةدللا نا معز هنا تح ءاهريخ ىلا ةبسنلاب ةاي ارش لةتساو

 «هبعادتوامعادنادْوَخ لثتما اذا ناكهناو ءاعق ومد نم عقر الرك هلا نافجلالا فالخم

 ىف همالك ىفتبترا ىنادين «هيكتموهاك اكو و «هبك موهرب رساههلام ب رطةوشنأ هتزه

 ال ىناكلذو « لج ناو ةوفه نمفاؤم لكل دب الهلا ناحبست اقو ؛ للا اذه

 لءعفلا نعروصتلا ىننغي مو انتمانأو بئاثتملاو سءانلاو؛موهتملا صخشلا تروضت

 ضعب هيلا بهذام ىلا بهذأ ىلا ىلع ءاريثك الواليلق الذإه-يف تدجوالو « اريقت

 « نييعت ابطللة دفع ىهو « نيم انللهدعب الو هعّمالو هل بق نوككال مونلاةذل نا نم «نين اجا



 هرثأ نمسح # . نيرةدساهيملا ا

 ذي اهدي ًانضيأمن وقفطيف «د>او تقوى مهما كحضتو مهنمأز رتةلودلا

 ظ د ص مهنا مهيف ليقنيذلا نيب رضملا لابام من « مهاد اس ىلع نيككوتم نونغب و

 - بلغ ن ادعب ماجتحالاو ىناوتلا نه مهيف هارئام ىلا نالا او راص نييسي رابلانم

 ذاالا دحتال ببس ىالو خي راوتلاىفام ىلع سب رتسزيس مهكل تحت ايندلا
 'اهتفسالف لدن ةيمو رىلعأرط فيكو !امهريغو سوني رك اءاو وطسرا لثم انيثأ
 ,طاوخ ف ام اع اوحصفي نأ ن منوف اخي اهلهأ راصْنا « ىو الووطاكو ورشبش

 باو تسي دما دو رحتلا ماع مهمتداعس تراصو

 ظ : ناك هببلاراشملا ور شيش نافزاكن الا لاج ىلدتلا ىلا قرتلا نم لاخلا هذه

 ا اذ نط !ناك 0 ب سعب كا

 هول "يمل ادب 0 ىلا نايحالا 0 نوني ريمألهأ ليافعن إبلا

 ٠ عئانصلاو



 ال هرثأ نم بي - سرافدمأ خيشلا

 دماحملل رباخم كلذ نا عم دوجسلا ىلع دوهملاهارك نمهعاشأ ام م يشي نأر ئازجلا

 روطاربمالاةلود مايأ ىف ثدحي مالا اذ_هلئمزاكاذاف « ةلودلا اهيلع صر يتلا

 اهريغب كنظاف

 ءاوملا

 ناسن الا نم تاقولخملا لك ىف اريث تءاوطاو سمّشلل نا خبال : ءاملعلا ضن لاق '

 نونوكي الدربلاو رملا ةدئازلا دالبا|ناكسنالناننوف ةمالعلا عز و :لاق# عقفلاىلا .

 دالب و«ةراملا د البلا نماين اثير ومو رصمدحتت نا الا 1ذهىلامولعلانافءمولءالالشأ
 قيطابلار حبى و (ةيقي رفأىف» ساطالا لبج ىفاهاقب لما ةدرابلا ملاقالانمديوسللا

 . هناوأاهلا دودح تسيل تاهجلا هذه تناكنا ىردنالو «قافثاو نضر عذر نع سبل

 .نادوسنلا دالب نم وأدنال بل لهأ نم نورهام نوفاؤم ختي هنا ىجرتن نأ انل حتي

 ندبلان م الك نهوت رطقلا ةرارحنا: سرفاادالب ههفصوامق نادرش ف اؤلا لاقو
 مه نكعال دالبلا هذه لهأف «ىناعملا عارتخاىف اهنم دبال ىتلا ةليخلاراندمحتو لّقملاو

 وأةميظعلا بتكلافيلأتل مزالوه اممةعلاطملاىف داهتجالاوسردلا لعةموادملا .

 ىدعس خيشلان ا ركف. ملنئاقلاا ذه ناكف:لاق . ةليلإا تاعانصلاءاشنال

 ر> ىلعديزب رملا ثيحة اقص. نمناك سيديمشراناوأ «سرفلا نماناكنامقلو

 ملع ةمهاربلا لع.ىذلا وه, س روغائيف نااضيأ ىسندقو « عاب وا ةثالثب .سرفلا دالب ٠
 سورودي د لاقا ذكوةنايدلاو ةلودلا نمل كل لص ءاومماريثأت نا :نادو:لاقو ةحاسملا

 لكلصأو ه ءاوملاري#: اننا نونظي نيذلا ءالؤهلاسن نا انل نكسلو ههلبق نم لّقصلا

 مهقالخا ةناز رسب رابلهأ نم ىنبجسي امنا لوق, ناكسونايلوب رصيقلا لابام « ءىث
 نوكقىنيبعاللالافطالاك او راصءىشب مماوهريغت مدع عمممنا لاحلاو7 مهعابطةدشو



 ظ هرثث نم بخ # سرافدمحأ خميشلا ال

 :لزب مل« مالقالاو ة:.سلالا عابس رجو ةرهشلا يدم ىضقأ ىلا هدنع ةاظفالا هذه
 وضخ هت: طدودجو نا نظبةعتص بح اص لك ناف“« ماومالاو سابتمالا مالظ
 لأ نماببق د الودالاب ىلابهذب الثم نب روصملادحأن اك اذاف « ندا نم دارملا
 ندقلا دبضو .!هغوحنو صاقرلاو ىناملا اكو ءةند تم ريغ دالبلا كزتنأب كح «هتفرح

 ىتلاىع مهدت عىلوالا ةلاح اف «مالظنلاو بيترتلا نع ةيل اهنا هو ةيجسمهلاةلاه اوه مهدنع

 تأ ىناالا «عريغ ىلع اهب نو دوبحب ىتااىهةيناثلاةلااو ءاعيمجاب ر وأ لأ مب فضتا

 فيكو 9 ندّلا نملك الاوأس ابللا نهمولعم عون ىلعالثمسانلار اجا نوكي تنيك

 نه بئارغنم كب رهسف. هيلع مهتبن مهعواطت الاماولءةي نأ لد رهرهق ضي أهنم نوكي.
 «سابللا نم وسراو لهأ هيلعربجأ امورئازجلا ىف دوملاو نوماسملا هب فاكام بئاوجلا

 «ندقلا نع جراخ هناب نوكحو زياكن الاو سوسن رفلا نم لك هركتي لوالا سمالف
 ةلما فو. ندمت فلاخلا ططشلا ليبق نمهنول يو زيلكن الا هركشي ىناثلا مالاو

 نع ف.شيام تاءارتخالاو مولعلانم ريثكب نيزتىذلانرقلا اذه: هجو ق ىر اناف
 - لتقلانم اهيف ثدحناماهسالو ةندمتملا دالبلا كلت ىف ةيجمحهلا ىنعأ ةيقاحلاةلاسلا

 - دالبلا هذه واخ كلذ نم بجعأو ٠ ىواغتااو نتفااو فاطتخالاو باسلاو لايتغالاو

 ْ ع زىفندّملادر ومنع ةالحامنوكمتاركنملاو بي اعملاه ذه لثم نعىلاعت هدمحب

 ةراغمر ورشلا هذه نأوأ« ىدعتلاو رورشلاهذهل ابيس راصندٌعلان الاقي نأ اماف

 - نع نولاخانا جمني 6ندمتلاءدع ىنعأ انيلع هنوقاطي ىذلا لوالا لوقلا نفع ندمتلل

 . انب نوصب رتيءابقرانيلعنا عمو«نددتلاب نوفصتمانا جتني «ىباثلالوقلا نموءر ورشلا

 3 لاوجأ م..مج نم تع وأف تءمج دقةس وراثي دملاهذهنوكر عمو «انعهوعيش: حا ءوس

 0 طي رفتلاوأ ريب دتلاءوس نم ث دح هنا ىلع« موللا بجوبءىشانع عيشي سيلف ضرالا

 . ىفةلودلل الانرجهنوك عم رابخالالانرج بتاكل حصا فيك ئردأ الوءرومالاف



 انقل هرثن نمبخحن  سرافدمجأ خييشلا

 هرعدس دجول ل سمر جات نم اعيش ىرت-ثي نأ ءاش ايرتشمناولو ٠ اياتك هد_:عدجت الف

 : بلاغلا ىف وهامناةهارشااهذهدوجو نكلو ُ نعلاعب رب فارصنلا ةعاضب نم صخرأ 0 1

 مهنمرجتتملا ىطاعت نمل قو © نيملسملاب هبشأ مهناف طبقلاامأف « ءاب رغلا ىراصنلا دنع

 مركلاورخفلاو علاوة الا نمايلعلاةورذلا ىف تناك اهناف كاذذا رصصمةلودامأ ْش

 قدهعيملام نحشلاو ىسكسلااو لاملا نم مظع بت ىماهتمدخب نيمستملا ناكف دج ا 7

 نيماسملا نملك ةينسلا فرشااتامسو ةيلعلابتارملاىلواريلاوناكو « اهريغةلود .

 ناكام ملظع عمو « عييمجلا عاهفرش ناف سنوت أو دل افالخ « دوبيلا ادعامىراصنلاو

 تناكف ممعلا قزرلا نم بفئاظولا لهأ هلانيامو فرملا باحصأو راجتتلا هبسك.

 ىلع نيلبقم مهممعو مسه رْضَق سانلا ىرت تنك اذبلف « ادجةصيخر رصعب راعشسالا

 عسمج ةوهقلالا<و « فوصقلاو ةعالحلا لهأب ةصاغ نيتاسبلاف « ام ووللاو لغشلا

 لاجرلاو « فرط لكنم برطلات ال آوءا:اااهيف عومدمسارعالاو « بابجالل

 ريمحاو لاغبلاو ليخناو « ىلا نهنييلعاع نوؤنيءاسنلاو « جابيدلاو زهاب نورطخي

 +. شكررااريز1نا ةوكتوي هل

 نحف ١

 ىلع ماقأ ىنهع ندم نمةةتش ةنيدملاو «ةنيدملا نم ةذوخ ا مندقتلا ةلغفل نا خال
 نمةصو ناد نمة سم ابل هايف برطضا دق سوماقلا بحاص ناك ناو4 حصاالا لوقلا

 مهدنعوهو ة ني املا ىنمم نمةي<رفالا تاغالا ىف ندعلا فدا مناف ناك فيكو«ندم

 مطوتف ةيلةعلاوةيندبلا مزاوللا نم ةنيدملا لهال زل املك عامجمةسا نع ةرابعر هظالا ىف

 غولب عمو « كلذهبشأ امو ريبخ سيكب دأتماناوق ةلزنم لزني ن دقم لجرا ذهالثم



 هلل نمسح سرافدجأ خيا :”١

 37 مسيتماءل اف رص هلشأ عنب سك سم سحأ عبطلاةقر و« قلحا نس>ح ىو

 وادح « باوجلا مدرس« مالكلا نيب. ةجبالا حيصف مهلكو « ةلماجيو ةفلاخم
 هنأكو« طاقنالا د هنومس ذلا عونلا اذهىثاليع مترثكأو « ةحراطملاوةهك افملا

 لق نكي مل نم ناف  جاحالاب هبشأ وهو + بابسلا هبشت ةهكافم ىمو «ةزراجلا

 ٠ عامسلا بحب مسراكو ٠ ارعاش نك ناو ًائيش هنم م-مفي نأ ههكجال هيف برات

 - برطي نأ هساأ نمل نك الف « نوكيام ىج_شأ مهانغو « ةءالحلاو وبللاو

 - دوعلا وه مدنعابمظعأو « !مفزاعلا نعقطنت داكتاهناف مهتالآ كلذكو « هريغب

 - ٠ تابيغملا نمنوكست داكت نوئفو قرط دوءاا برض ىفمهطو « ىانلاب مهانتعا”لقو

 50 ارارملا وموُأ تدب نمةدحاو ةلغفل و توهو 4 ًادحاو اثيش مهتانغنممذأ ىنأريغ

 70 ىلع نيلفطتملا نم كلذ نوكي امرثك أن كلو « مالكا ىنعمةذل عماسلا دقفي ق>ةددعتم
2 

 اهنا ديد مهو « ليترتلاب هبشأ مءان :غناف سنون لهأ ةقي رط كلذ سكعب و « نفلا

 نسل دنالا ف برعلاة قي رط تناك

 جيبنم نيجهانلاءالسالا دال فن دولوم لا ىراصتلان ا .: انهرك لب نأ ينبنن امو

 ةسايكلاو لابججاو بدالاو ةحاصفلا ف مهن ودادبأ م:قالخال اوتاداعلاىف نيمل ملا

 .امادقارثكأو« عئانصلاو ةراجتلاو رفبسلا ىلع مهنم طشن أ مهنأ الا « ةفاظنلاو ةفارظلاو

 ىفو «دهز و ةعانق لهأ نيماسملا نا كلذو « ةقاشاا لامعالا ىطاعت ىلعا دا جو

 «ةسيفناارهاوجلاو« ةبيجنلا ليما ةينقو « ةبيحرلارايدلاذاختا ىلا مظع هرش ىراصنلا

 ةدعمدنعتسأر رصع نيلومتملا نمىنارصن رادتلخ داذاف ؛ اهدحال « رخافلاعاتملا و

 نمابفصن ردسقو « نوك. ام ىلغأنم غبتلل ةبصق نيرشع وحنو نيمداخو مداوخ
 ' ةسينآو « شامفلانمزوكب ام نسحأ, تاشورفم تافرغ ثاثو ء هنيقْلا ليك ارالا

 ١ اذهعمو «كلذريغوةرخف!ايثو «ةئيطو ةيلاع ةرساو « ةحارلاو بارشلاو ماعطلل ةضف



 "ك5 هرثذ نم بخ سرافدمحأ خيبشلا

 لقعلا ناي رج فيقوتل ةقب رط ىلعاوحلط صام نف . 0١2ه نمدب الف كل هتايح داع
 شيشحلا نمعىثش برشب كلذو «هريغىط رفوتيل ن ايحالا نما ني غامدلا نا ديم

 رضا و مقمانشا مهنا با هنوطاعتي نيف « همسازك ذب وأ هيلارظنلابوأ هتضعب وأ

 بتكي ولد وةلاطاهذه ىلع مهرب نش « ناك ملا صقربو « نازدحالاىلوتو ءرورساا ٠

 ةاضقاا ىضاق نكي ناو مهترئادؤلخ هلو < متيمز ىف
 3 كك
 وهى اذاف حي رتسأرصمفضصوق تذخأو قاي رافلا تكرناذا ىنأن ظأ تناكدقا

 رابغ ى بعض 'الاللقزيجولا ل صفلا اذهلظىفثكمأن ا نتالاىلىنبنيف اهانإ وأ ٠
 ىلاعت هللا ءاشننا موقأ <" بدعتلا

0 

 ةديعسلا ةنيدملا هذهفصأ قحةاودلاو مقلانيأف . ارك اشهنل ًادماخ تقدق

 او وذاباهأ « مركسلاو لضفلا ندعمو « ريخادلب اهمال « اهآر نملك نمحدملابةريدجلا

 نع نيزهلا ىئيام ةقرلا نم مههالك ىفو « بي رْغلا لان اسح اون« بدأو ف طل

 كورازناوم كودلس دقف كيلع اوماساذاو « كونحأ دتف كويح اذا « ببي رطظتلا

 « مهلا نع الضف مر ودص كلاوحسفمهنر ز ناو.« مهتي رى اقوش كودازت
 نيل نم مهب « قافورهاو .نمرفنتافو « قاف آلا ىف رشتن ادقوه>دمنافاهؤئاماعامأ

 . هئارطاىف ةغلابملا نكعالام ءهجولا ةشاشب وحانجلا ضفخ و « عبطلاةقز وباجلا

 اع رو“ مه ريغ نم وأى راصنلا نم ناكعاوس «هنقيلي مأ 3 مهدنعسانلانمعون لكلو

 افالخ مهترش اعمومهتطلاحو مهتراي زنمنوفكتتسيالو (ىديساي) مطب مهوبطاخ

 ةمزملا هذه نأاكو ٠ مهريغ ىلع لضفلا مط كلذب و « ةيماشلا رايدلا ىف نيملسملاةداعل

 همنم )١(



 هرتز دن سرا دعأ خيرشلا 6

 وأ 4 يلجرأ زيكتتت بجوأ ةوهيؤاؤطتسيقتنيدل قلوسأ ق يىشب اورثعب نأةفيخ ظ
 تدل «سونافهديب سلو ظينازب !|ىوذريغ نم فوطي الل دجو نمو 6 مهقانعأ ق دن:

 « طئانح ىلا دقولاو « دتؤ ىلا لبحلاو « ليح ىلاهقنعو « هقنعىلاهدمو « هطىلا هلجر

 َ اي 5 ريعس هيلصتو ريكنو رك ان ىلا طئاخلاو

 | د يابا ولسأ مقا ىتبل نأ كلذ نمو

 ” ٠٠ نولعفي مهنيأركلذك« هنيعىناسنالا ابادأاذاالا أرقتالاهناالاهذهانقو رحك

 7 ملا بوق حفياعنوجوتي و هنون دن تملا لهأ ل ازب الفدحأ مهنم تاماذا هنا اهنمو

 «9) يب "رطلا نمز' المدبطو و

 2 رعبتستةقانلاو « ييصانا«بابنفإو » ريسنتسي اهم ثاغبلا ناًا ضي أ امصئاصخن نمو

 نم املا ةب ولت انا ولجتاناويحلا هده نوكت ناطرشب «رمنتسي رطاو «ربقس شخجلاو

 ةديعبدالب ٠ انني

 م 6 1 نانو رءابلهأ نماريثك نأ كلذ نمو

 لجرلا ناار «رومالا نمديمبلا لوانتي لب وطلال قعلا ناو « سكعاإب وأ رادك الاو

 اذهو.« لؤلقالا ىف ببسةرثكلا كانا « هريغون هلا نمديعبلا لو انتي ليو طلا

 لقعلا نان ؛ اولاق . ةديدس نيهارب كلذ لعاودر وأو « لاجت”الارضقل بجو ءلوطلا
 نكيالو « ةلديتفلا دقفت ناودبالف ادقومر ونلاءاداف 6 ةليتفلا ىف رونلاك سأرلا

 بضنب ناو دءالفاي راجءاملا ماداذاف :ىداولاىفءاملاكوأ ٠ رونلاءافطابالا اهؤئاق:

 ىأ سافللا ماداق « سيكسلا ف سوا_فلاكوأ .٠ ىتب نقحىتف رحباا ف بصي وأ

 نع هدب طب رت نا الا « هدثعام ىيفدهس:مقفني و هسيك ىلا هدن دع شول_فلابحاص

 تفز هوزن ماد اذاةئاف ء ىزاثلا سيتلاك وأ ء هدبزع سيكا طب ربوأ سيكلا

 )١( ةحولملاب ) مهدنع فورعملا هلماو حلمم رافص كم وه حيرطلا 6.
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 ١ هرثن نم بخت -- سراف دمحأ خبيشلا

 « هيق» هيقفلاو « بيدأب ب دالاو ءملاعملاءلانااهنمو ٠ ٠ ٠ .. اسأر كلذ نعةب.راع

 ىن'اللاتانبااناكلذ نمو ٠ ٠ ٠ ء زجافرجاقلاو « قساف قسافلاو ءرعاشرعاشلاو

 ريغو بنةحلاو رجحلاو نيطلاو بارتلاو سبجلاو رجالا لل ىريملاف نمدختسإا

 « تاحداص « تاحاس « تاحاح « تاحرف نهو نهسؤ ر ىلع هينلمح « كلذ

 « تاحزار الو « تالا دالو «تاحرت الو « تاحآ7 ريغ « تاحرام « تاحدام .

 « ايزجآ الاومهيلغتنملظت رجالا قرأن ناك نمو. تاحتانالو « تنال اك ١
 ٠.٠٠ سو رع فافز ف تارئاس نهامناك « ةيسبج ةينغأه تنغسبجلا نموأ

 « لوطتو عسنتو « خضتو ظلغتو « رظو ىمنت اهف ةطينربلا نأ كلذ نمو

 ًاريثكو « قاي رافلالاق » ةنوشاهتبسح ا, بال سأر لعاهتيأراذاف « قمعتو ضرعتو

 هذه لثم نا نايعلل اد و ناكمالا فحص فيك : لوقأو كلذ نمبجيعتأتنكام ٠

 ةركدتسملا « ةمياملا ةنيبملا « ةميثللا ةسوسحلا « ةويمذلا ةلوثضلا « ةممالا سؤرلا

 « ةعنشتسملا ةجمستساا « ةعظفتسملا ةحبقتسملا « ةعّوبملا ةرذقتسملا « ةموئشملا

 اهربكو رصمءاوهاهاعأ فيكو « ةمركملا طين اربااهذ_هلقت « ةعشباساا ةلذرتسملا

 نزاوت الو « شارفلاةر و راقىواستالاهدالب ىف تناك املاطدقو « رادقملا اذهىلا

 «رصمءاوهاي٠ ربستلاك انهت حب صاف« بزتلاك كانهتناكفيكو «شارفلاة روقان .

 هللا دنع اهنم نسحأ نكي ناو « ةطينرب اذه ىشوب رط ىريص « اهءارتاي « اهءاماي 6 اهزانإب

 مسجلاب و « قبطأ سأرلا لعو«لك أو ىهب أ نيعالو لأ لجأو ء لضفأو نانلاو

 ىنع نعي مف « لاق » . قزرتل املعقرزيو « قملتتل قات نو رق كلذريغو « قيلأ ْ

 ٠ ٠.٠٠ ًايشفرطم ىرهد فرطو ؛ ًاشب رطم ىسأر ىتب و « ًايشءادنلا

 هنأ كلذو ٠ لظلادسح نم برقن ماهأ ىلعةدا زةةفشدلباا طباضل نا كلذ نمو
 « ةرمقمةل يللا تناك ناو سين اوف مهطاو ذختي نا البلا ةرطىف نيكل اسااعيمج عي



 هرثث نمبخن . همالقأر اثآ سرافدمحأ خيشا ١

 ء همر

 مم 9 ارا

 ءارعشلا نم ريفغ مجاهحدمو « نيمدقتملا نيخر لا نم ريثكرصم فصودق ٠

 امنا : لوقأف«نيملاءلا نمدحأ هيلا ىنةبسيملاعاه>دامو اهفصاو مويلاانأ اهو « نيرباغلا

 وأ «روكلانم ةروكوأ ءردملا نهةردموأ 6 ندملا نهةنيدموأ «راصمالاىف ةضم

 6 ىرقلا نم ةبرقوأ 6 تاهاملا نمةهاموأ رجلا نمر 1 4 بصقلا نمةبصق

 «رايدلا نمرادوأ « عاقصالا نمعقصوأ« مصاوعلا نمةمصاعوأ « ى انقل نمت رقرأ

 ريغ ٠ ءايشالا نم'ىثوأ ءراطقالا نمرطقوأ « دالبالا نمدإب وأ « دالبا|نمةدلب وأ

 ءايشالا'ىثو ) مصاوعلاةمصاعو 4 ندملا ةنيدمو « راصمالارصمابنا نولوةياهلهأ نا

 ( ةئاسلا تاذللاب ةصاغ ةئيدماهناف ناك فيكو « كلذ قرف ىردأ امو ٠ هرْخآىلا

 فيطللا دبعهلاق امل افالخ لاحرلا نم نب رو رحلا قفاوت « ةغباسلا تاوهشلابة قف دم

 لاجرلاو « عوجلا ىلع نمسلاب طق'الاك اناممءاسنلا اهيفىرتف ٠ ٠٠ ٠ ىدادغبلا

 اهقاوسأو « ةيكز اقالخأو « ةيضرم لئامشو « ةسايكوابدأو « ةفارظوةفاطلابلهال



 ا هتتاقؤم بس س راقدمسأ خيبشلا

 ةقثلا نمتغلب ءايعومب سأر دصت تناك اهنا ىلعءسنوت ىاب وزي زعلا دبع ناطاسلا كلذ

 مالكلاىفةيب روالا فصلا بان رأةدع تناكث يح رابتعالا مظعوةرهشلادعب و

 الو ىلاعلا بابلا ىلع ىنجتت تفاكىت>و ٠ تال. سالا ماعلا لاو>أو قرشلا ةسايس ىلع

 ليعامساوي دنا نع عافدلاب ت رهاجىا ةديحولاة دي رجلا ىهو . انايحأ هند ارابلفحت

 .ةين اعلا ةموك-1|ةوطس شكلو هتاف و موي هتثر و 07.١.ةنس علخ يح ةفال اراد ىف

 ةعاذاريظن ىزيلجنا هينج ففاأ اهئشنمىلا!ت عقدةناتسالابة ب زيلحتالاةرافسلانا لاقيو

 كلذناو ١88٠ ةنساشاب ىبارعنايصع نالعابىلاعلاب ابلا هردصاىذلار وشنملا :

 ةرابعب اهرب رح ىفدهج نم هتن ا: 5 ىفام هس رافغ رفأ د وةسو ىنا رع ل شفا ابوس ناك

 ةيبرعلا ب اداالل لءجو . مايالا كلت ىف فحصلا باتكمالقأىفةدوبعم نكت ل ةلبس

 كلذءايدأ نم تاشقانملا باونأ هيلع تف ا اطءاعيسوأن ادي هو« اح.شف اناكهاهرامأن ب

 امتاعوضومب اا مالسودلو ماقدقو .١ ةنس تاطع نا ى ار دصت تاازام و هريضعلا

 لوادتمروثموهوءازجأ ةءبسق عقاو «بئاغرلا زنك د هأغد بات ك ىف

 . عبطب لام اهنمو عوبطهوهامامنم اهريغو ةيسردمةريثكت اقل ءمكلذ ىوساو

 دنلا:ةب زلكت الا ةغللاوحنة.مشلاةروك ابلآ ءبلاطلاةينغ:ورفاهنماعوبطم هدبأرامامأ

 ريغامأو ٠ سئافتلا . فرط ىنعفلكف فيقللا ٠ ىواسنرفلافرصلا ف ىوارلا

 ناكمث [لاع وهتافودعب الا عبط ال نأ ىص وأ ناك ٠ ةاروتلاسكعقةآركلا : وقع وبطملا

 لاخرلامجارتىف ب اتك٠ لايلئارسءازجأ قاب .هرعش ناو:د . ةريثكءازجأ ىف اعقاو

 اهيارع# معلا بئاوجلا ةهبطمرك ذنم دب الفةليلجلار ام ”الاهذه تركذاذاو

 ىتع داضلا ءانبأ نيب !متانونكمنمعبطلابرشفامو ةسبب رهلا بتكلا سراد نمهتبحأ

 لانملاةديعب تناكنادعب بتناك اتالم
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 يهاب سكلا نجا قعيطك د قان رافلاوهامف قاسلا ىلع قاسلا

 هلاو- أه يف فضوف « هناشن له سمودرمأ ةءااط هءضو ٠ .دجلا سوبعىلا وبلا

 بلاقىف كبس« هيلايل دايذو «ةمانأ كا رعى هاناعامو « هناةكسو هناكرحنةرصاخا

 «هلجأو هقدأف ةقابلب هغا_هض« لس ع هرثك ١ ناريغ؛ تاياورلا لك لعوأ «تاماقملا

 :٠ هواش غلم.نأو «اةب اس هيف عبت ل بهذملكهعاذنا فبه ذو« برطأو هيف ب ىغأو

 مودعملا كن الاوهوورحو وةئسس سا راب عبط م ٠قحالويف

 1 و سالب لياج ىوتل ناتتكدب لادالاو باقلا ىف لايللارس

 لوادتمفورءهوهو لوالاهئزجريغهنم عبطب

 كلاردتسال هعضوتب وهالادئاوفلا,ل فاح عتمم باعك -- سوماقلا لع سوساجلا

 لوادتم عوبطموهو ءاهلوصأ ىلا ظافاالا نمديف ثوامدرو هسوماق ىفدجملا تافام

 ةغللا رارسأىف هءضو دقناكب اّتك ب برعلاة ل صئاصخ ىف بجعلا ىهتنم

 هلزامتباصأ ىتارانلاةسي رف بهذ ه هيلا قبسب ملاع امالوادمو فورا صئاصخو
 ظ با:كلئاوأ ىف هنمايفاك اح ذوع ىرت» مظع عفتبءاجل عبط وانهم سوا ةناتسالاب

 بئاغراازنكنملوالاءزجلا ف وأ قاس !ا ىلع قاسلا

 00 ل لول رعلاةد رجا بع اوه

 ملاعىف اه ناك امهيدايأو ليعامسا ودخلا ةداراالول . ةنسنيس+و سمخذنم ةسيلغلا

 ٠ ىفةمجرتلا ناوندةديعقو ةعابطلاراد ساحالا اه؛ىنم ناك امودوم ل ارثالا اذه ةفاحرصلا

 هعفدتت ناك امحالضف صاخلا هلامنماي ونس اببحاصل عفدي ناكد قف . ةناتسسالا

 لثم عفدي ناك «”تابعنجلا نم مهو وة هردقاغلبم تاك ابن از رم يوتلب

 « رن 22 سراف نم ذخأ )» قايدشلا سرأف ا نهم توحنم بف قار اهلا 5

 « قاب » قايدشلا نم
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 نمهاوس ىف دوهعيملاغ ءاهظافلأ تاقتشمواممن اعمى طالغالا نم مط عقوامو ءاهتاساك

 ءاشناو ءهيلعمدقلار اضن مايقل .اببس كلذ ناكىتح « رظنلا دعب وقب راو فاصنالا .

 تايآ امف هلف ةباتكلا امأو . هحب رجتل بتكلا فينصتو « هتعفاذمل فحصلا

 اعيطنم ؛ريبعتلاةماللسو ةلوهسلا ىلا ابيف الايما ناكو «راكش الا تازجتعمو 4 دب دجتلا

 ١ ةرظانملا سا ىم بص «رلكلا قاوم رضبلاو .6 هيب اعمق ةقدلاو 6 هظافلا ىف ةقرلا ىلع 4

 رثهل حملي وأ ملئ هيفدل ىريداكيرال ىتحاج اصفاو انايبث هسفارطإب طاحأ أ هل نع اذا

 3 عارتخ الا نس>و «عابطن مالا لا.ج نمدرثن ىفاةيف سيلقهرعشامأو ١ هنمهيأا لفت

 وهف .. هدج كءعو ربالو « هلزه كرس « اذيمسو اثغهلوانتادصق ماراذا ناكهنأريغ

 هرصعءأر عش نمةين اثلاردص قو 6 هتقو باتكن م لو الا ةقيظلا ةهعج ىف

 :تانلوم
 رداغيم الماش افصوةرب زجلاهذههيف فصو باتك- هطلام لاوحأ ىف ةطساولا

 نيحتافلا تاجيملب تبيشةيسرعلا !ملهأ ةغل لصأ نأ نع هيف نابأو ٠ هاصحأ الا اهيفائيش

 نيئراطلاز وو :

 ريثكب هروسمو زباجنالادالب ىفهتحايس هيف لصف اب روأ نونف نعابخلاف شك

 رازساو مهقالخأو ممادآو زيلكت الا تاداع صوف « ةيبروالا نادلبلاو ىرقلا نه

 أعم ناعوبطم 4 اسووهو 3 لوس جمنمو «بدءعبولساب م-ممدع خر اثو موه دقت

 ْ نالوادتمو



 ١1 ظ هتازيمم - نسرافدمحأ حيشلا 00

 رج اهملع دجما ةباحإ و «ىلع ماهالاةرابع ىلع تفقوامل و٠ باوجلاوألاؤسلانماثيش ْ

 هلأ نعالضف« 7« جراوحلا سوءر ىف ىَتلهمارج ناهذالب هل ف ىفهبشب ًامالكت أر . 3

 وأ ل ضف لع لدبالاك ء ناين هرتوأ .« اناسل موقتوأ « السقع حلصت ةدئافنم لاخ 70١١

 .ههجوهللا مركىعمامالا ىلع لوخدملا مالكلا نمدنأ ف تكك شاف « يقوفتىلا ريشي

 فريشو « هظافلا ةعاصنل « ازجءمايحو نوك :داك:ىتلاةغالبلابحاصوهام وهو

 هيلع كن ىح كلذ لثم ىف «لايللار سس » بح اص بر جن لاننأ ىلع هين اعمومسو «هتجابيد

 هسيق نع سوماقلاب>اصاهاو رىتلا ةيبانلا ظافلالا هذه لثع نايتالا نعزجسلاب
 ةغلل هراهظتساو هتمدب ر وضم هريغىلع اهمالدم ٠ الا فرعبمل ىداباز و ريفلانا اك

 باتكريغي «نموساجلا» بحاص ف رع كو « هسوماقب ٠ بحاص فرتءادقمن 0

 ١ هلأالا . هباتكنمدداف اع هسيلع للا لضفإ ةبتك ضعبىف « قاسلا ىلع قاسلا 0"

 تغيملام « لوالا تاف كو . هملع دحلا غلبر لام هلصحاه اقيقحتو املع هقافدق :

 رخآلا ٠ نيرخأتملا نم ةييبرعلا ةبغللا تافجعم باونأ قرطنم لوأ وهو

 نطهتيقاوتعوام لع باسحلا !ماحأة-.ثقانمواهدق: هسفن درحو ابنها اوكراثتساو

 : مامالا لوق ينع نع تلكم مورلا نك“ لاق هسفن نع نسوماقلا خاص فقور 0(

 ' ىلا كيترودنح لمجاو6 كرئاتشب ريزملاذخو وب وبحلاب كفتاور قصاأ» . هيتاكسا ةهجو تنام رك ىنع
 ٠ كلرطق قرلا 7 لوقبرونااىلع تي أف 6 كنالجلج هطامح يف اهتعو الاةيتن ىننأ ال يتح6 ليبق
 يف اهتيعوأألا ةسين سن أال ىح 6 ينابمتأيلا كيتمج- لمجاو 6 كسخابأب رطسملا ذخو« ةلصلاب

 : 1: عضاو «"كالمانأب ملقلا دخو 4 .ادنكمم تتاكد: ارسأأ مقا: كلذ بر غتو تاتي« كطابر ةلل..
 ب ١ 5 لف 3 5

 ١ فرح هزم تلفيال يتح 6 كداؤف ءادب وس ىف هعو 6« كيلع هيلماس

 ذكموب تعرص دقأ : لاق بلجلا ىلاوم نم لجر ثدح جراوخلا مايا نه موب ىف" (0)

 8 ”زدلآهب تيرذف رجح ا تذخأ 2 هتعرف هنذأ لصأ تؤ الحر هن .تءهر 6ةيالث دحاو رحم

 جاوخلا .نملحر لاقو : اعلا“ هب ترض هتعرصف هتهاه ىلع

 رجحلاب كحبو لاطبالا لتقت لهو * اهب -انلتقيل راجحأل .اناثأ

 هر 3 نة ويني ورا ا نم من نسي الو كد نابل ا تا ظواو

 « - "يه:



 ١١ ..اهازيم م يي دعأ خيشلا

 قيفو : قياسلاوبدااهزبز زع دهعىف رصم ىلع دفو ( بمنإلا ةنس .ىفوو ٠ ةحسأ

 باب رأو ءابذالا لضافأ نمرفت هب عمتجاو ء مارك او ةناعر لك هندل نمىلانف انثاب

 - مايالاءابعاو ني: لاقثأ تخت هئانحناو هتخوخييش ىلع هئم هر ببق هريتغو ففحضلا

 4 هترابع قيشرو 4 هتشاح ةقر و 4 هرفد ةواللخو « هثاك ذذقوتوهنهذر وضح

 هادص تددرلثاه ”ىتودهتومناكو ) مام ( ةنسام ىفوتف ةناتسالاىلا بآ

 « ءادالاو د 00 1 0 اوقرشلا ىف رابخالا فخ

 ٍْ ا

 هت 8
 م

 هيدأ ىف ىرصموبف  هناقرىوتووهلظتمومداوه فايروس سرا دلل 0

 « هتقر و هقوذ ف«هتي رةبعو هغوبن ىف « هبهاموك روت ىف « هلبتوهذجمف « هلضفو

 ءاك.ذو « هبراثمو ىروسلاة مه ءهيفانك ا 3 هفارطأن م لضفلا عمجدق

 أ رع ةانعك او « اهرارسأ هقفوةب رعلاة غلا قئاقد مهف ىف مامإإ * ٠ هتنطفزو قئرصملا

 نمو ظحاجلا نوكينأالا مهللاءريغد_> أى فرع.ملامب اهيناعم كاردأو « اهظافلأ
 مومفو « رهدلاىلايل نم ةليلءابدالا نمةعامجو ماوعأذنم ترمس . .هبهذمىفهاضان

 « هيدأو هماع ىلعاينثمسرافدحأ خيشلا ترك ذف فصان كب ىنف> رصعلا بيدأ

 بيحب نأ عيطتسي الدنكل : ريبكلاانييٌد ألاف ..سوماقلابجاص ىعهايإالمضفم
 انل و ريو ٠ ىلع مامالا مالكنعةلاسنمىداباز و ريسفلاباجأ اي الاجترا هلئاس

 « ناييلانايعأ » «م-مو»



 هتمجرت - :سرافدمحأ خيشلا ١1

 «رصعلا كلذ باتك هفاأ امع لقتسم بولسأب ةقئارلا لوصفلاامف'ىشني ناكف عئاقولا

 اهب قحتلاف مهسرادم يف لسميل ناكريمالاةوعدب ( مس ) هطلامةرب زج ارفاسم

 هتبلط ناىلا تامجرتملاو بتكلا نماهتءعبطم ىف ع.بطي ام ححصي و فنصب ووملعل ذخأو

 صخشف حييةنتلاو طبضلاب اهدهعتي و اهبي رعت ىف دءايسل ةردنول ىفةار وتلا ةمجرت ةيعمج

 ةمألا لاوحأ سرد نم اهءانثأ نكسف ةدم اهم ماقأوب ( ١8444 ) اب و روأ ىلا

  ةءامح ىلع لصح نا دعب سي راب ىلا رفاشم « اع ايط ىلع فوقولاوةب زياكن الا

 ىمظعلا ايناطي رب
 ءارقفل هدب طس و اشاب د أ سنون ىاب اهراز_ سراب ىف هدوجو نابإ فو

 ةنمجرتلابحاصةيلاثعب سنوت ىلا بآ الو 6 اياطعلالن زو مهتقوعفو سيسن رفلا

 هر رشقرخاب دادعاب سأو ةمدقتسإ لسراف ىاثلا باغات زا ةنرع ةذيَصْف

 « هاياطعو معن لاجس هيلع ضافأو «هاوثه مركأ هدب نيب لثماملف « هيلع هروضحل

 ةينيدلا دئاقعلا 3 تالداحم ةيسنوتلا رايدلا مالتسالا خايشنيب و هنبب تعقو م

 « سابعا ىب أي ) نكست و «(سرافدمحأ» هسفن دو فينحلا نيدلا هقاثتعاىلا تدأ

 ةنسايسو رلاو ةسيلعلا ةلودلا نيب برحلا زان تبش ش نأ ىلا: ىابلاةيشاحىف تلو

 اهضر تلانقلاعلا تبابلا ىلا اهم تعإو ةيناغب مظنف ( ْ امووق طز راع)

 دوهعو ةمجزرتلا ناو دب قل اه لل انو امسالا ىلا ةئاغدتسناب مف ديحملا دبع ناظلسلا

 ةرماعلاةعابطلازاد ىف عيحصتلابهيلا

 ىف هللاهمحر اشاب ليعامسانوب دما ناك ( م ارك ه اب ) ةنس تناك انتو

 لضفلاو ملعلا لجأ ىنأ : ةائعمامهل لاقو هب بجعأو هيلع ىنثأو هرازتساف ةيلهلاةناتسالا

 ءاقنانهيلعراشأ ىذلاوههنالاقي و تائينجلانم ه. .٠ ب هحق مث 'غكضخشف

 ىف[ اهنمةبرصملا ةموكتحلا تكرتشاو مايقريخاهئاشن اب ماقف « بئاوجلا ) ةدب رج
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 هتمجرت - سرافدمح| حنيشلا 1

 لامعأنمنوقشع ةب رقب دلو قايدشلاب بقلملا روصنمنبف سوبنب سراف وه .
 هب لقتنا مث ء ةيحيسملاب ر وسرسأ نمةديجةرسأ نم (م18.؛ه١؟9١ ) ةنسنانبل

 "ىدابم ملعتف بتكسملا لخدأفةب اجتلاهامس هيلع ةيدإب امفاشنفن انيلب ثدحلا ىلاهدلاو

 ةعلاطم ىف ذخأمت « دعسأهيخأ ىلعةغللاو وحنلا نمأيش ادشو « ةب اتكلاوةءارقلا

 تام املو ٠ هتعيبطتك ذو « هتح رقت رانتساف ةيب رعلابتكسلا نمديلالصوام

 ريغ « ىرخأ ةرات ىرقلا ىف راجتالا نمو « ةراتبتكسلا خسن نم شبعلابلطددلاو
 لظف .٠ ظالا نسح نم بناح ىلعناكو « ةراجتتلا نمبسكساا ىف ظحاذ نكي مل هنا

 هئادعأ نجس ىبا اريص د عسأ هيخأ ةافوت هبئاصم تع نأ ىلا ةايحلا صصغ ىناعي

 ذخأو مهتاعف ءوسب سرافرهاخ ٠ ىليجنالا بهذملاهلاحتن اومهتلحندك رتانو راملا

 ريمالا نيلسرملاىلااجتلاف « هبلاكنللا طدرتأاوفتقاف « هناسل بضع اوشك مهبددني

 رصم حلصمدهعف ةرهاقلاءاؤ اهب مهسرادمىف رعبا رصمىلاهباوثعب و ه وراج اف ناك

 تاصناو ىسلب ارطلا هللارصن لضافاابفرعتهاصعابم ىنلأ انو ٠ اشاب ىلع دمت ريبكلا

 بتك نمةفثاطهيلعأرقوهمزالفةي رصملا عئاقولاررحنيدلا ب اهشدمم خيشلاب هتبح

 ردص ىفهلحسفأ مث « حب رخت نسحأ هيلع ج رختفاهيشاوحو اهحورش عم بدالاوةغللا



  0١هرعش نم ذبن - ىسولالا ب اهشلا ١

 الوحقا رفلاناجسشأجعالو * مهيلا قوش ران نم هعلخو '

 . اليلع لولطلا كيتاهب به * هنال مسنلا ىبعي اهلمخ نعف

 ٠١ «ةاكنلا دانخ

 0 نع رنا دادعاكت ناك « هلضف كالا غلب قفل اذاو

 1 ةالع نوصقنيال 0 *# ةبع زك لكبادسح نع هومر و

 3 ناطو ألا ىلا قوشلا ظ

 ] : ١ ىربعاتسمنمفويع ودغتو #*' هركذو قارملا راث اب مهأ ْ

 43  ىرطملاهتب زب انافجأ ل حكأو *« هنارت ئكطو افافخا ملأو

 5 28 نلا ىنكاس ىلع تب راساذارم ابك اوكي جايدلا ف ىع 1 8

 3 ايجار جم م ”ىناي اب ئوادأ * !موبهدنعقرشلا حر قشن

 علا اذ تيواد نهادحاب البف * ةريثك كيدل ريقاقع اولاقو.

 #) « انبامفشي لفاني وادت لكب ) .* اود نمقبي مل فطللا ريغو تاقف

 ب أ ىمول الا لحنيق رشثملا ةلجيررحوخيش سيولب الا لضافا!نييعوسيلابيدأتيأر (:)
 هفيلأت يفو هتعنص نسح ىف » هب اوعمس نا ءارعشلا ريحتت

 نصرا وريف ركن © مب نم هبرق ىف هناكف

 ) 'ىئانلل )ىه تايبالا هذه نأ رميبدالا 000 لقأ هل نم نأ عم

 : اهمامو فورعملا
 هفيرظو هبيرغب هتترقو # هعيطم هيا تنرق اذاو ْ

 هفيطلب هليلج ةتم مظنلاو © .هلدظنلا قباطي هانم تيقلا



 ١ فب هرجش نمذبن  ىسولالا بابشلا

 لوخدامو«ماقس الإ كئلوأ ةيرئراف «قاصبلا نمو,هاوفأهجمهامم قنا دوسأاةرع

 « ةيسفنلا كئاذللا ىلا ةبسسنلاب وهامنا هتلقىذلا اذ هنا مث ؛ مامح الاهيف همامح

 نوك نايبأت ةيبرعلا ةريغلاوةيدمحللا ةسعب رشلافاالاو « ةيرشبلا ةيعيبطلا تاوهشلاو

 هباضر و « ديزلا نماسمنيلأ هدسج « دوأتاذا نصغلاكه,ئاوذب ليات هدرسا كالدلا

 جاجاتي و » امتوالح سب ردنخ نم لقلا 5و فاصوأ عم 6 دبشلا نماصمذلأ هقذأ مو

 عمسلا نذا الب طقتل تارابعو « اهتوالت ىلع ىرابلاه دعاس نآالار دقي الفهناسا

 معا« بونذلا تاي عببطلا اك ذرالب حلاصلا ىلع لخدن تاراشاو « بولقلا تابح

 « قارعلا ك الد رثك اك كالدلا نوكي نا ىشبنيهنا « قافتالا لنالو لقعكإ

 ف ”رقدقدفي رسل ع ناالا مهلا « رشبلاهامحتبالاه كلذ نا فاصنالاف

 موقتفانشخ نوكي الان ر سيكسلان ا « كاذسانلا ضع: رايتخاه خيو ن اكو ءرجح

 موقيف « فيللانوءاضلان كلدلا ردعرضخبال امر وأ «:كالدلا فك ابتتؤشهت هماقم

 ماخلا لخاد مزليامفمالكلاليضفتو ٠ .-. ٠ فيثكلا كالدلا كلذ نِقذهماقم

 كنظأالو « هنم, كمزليامر زنع رزنأف « مالعالا ءارقفلا نرد لكن ممهبتكى دفظن دق

 هنع ىنغ ىف

 ما اه.

 نحلل ربان

 اليلخ مال_تااغالبابالوسر * اولا ذختت قاشعلا لز مو

 الي زج مالسلا نع ىرجاماذإ# ىبريج غلبي ءاملات ذسختا ىناو



 ٍهرثثنمبحن  ىسولالاب ابشلا 2-4

 '0اويترايقابك الدنا عم.« ةفالملاراد تامامحىف مهلثمرأ ل « سمالديدرتال ابنا

 "يدي قميبهديبذخأو "ىلا مدح ىوبف « ةفارظلاباو رزءاو نسحلاب

 . مدت ىف ث دخنأو هنمرصالا ىف * تروغفهيتوط ترسأ ترسف

 ىلاهتهللا لاسأ تاعجو « ىنريغو قتايذكلذ تمظعأو « ىتدلجت رعشقاف

 ١ نع حي اك « دزملاىلارظنلا مب رحت حيحصت :ىف هب وصأو رظنلا .دعصأو « ةمصعلا
 هلياب ىنليمقسيالو « درمأ نسح ىنيهدزيال ىلاعتدلا داو هنأ عم  ةم*ألا ضعب

 ةرقتاعجو «بيطلاو ٍءاسنلا؛ هللا لوسر ىدجل تميجامو< ىلسبحدق م دامأ ماوق

 ىميوتلا اص خييشلا انريصع«دجالارعاشلا ىلع مح .رتأام اريثكى تاتا ذإف « ةالصلا ىف

 دشن أث تح

 نول ساف مرايا نبد نعو * :ىريغنادلولا بهدم نع اولس

 اطر دع بينما را نسب دراج تجمأب

 ”لشجلا تاوذىليماسنإى لا م« ىرعإ ىناف درللل لاق . نم

 .لاحر اديوسلا ىفام ققليحام # اسنلا الا تلقلا داوس قلب

 .لقعلا ليلد هلح ملامعةمصلا ماصع ىل اعتهلابذايعلاو لحي داك ام تدهاش ىننكسل

 هللا هلتاقوهو « هسيك ىلع مد احلا نوم رك مهلك ماسلا ىلا نيث الات يأردقو « عمسلاو

 بولتلاب قامت لوهذهبنيعففو 5 هسيعت ادحأعوربالو هماستباب لوقعلا فطخم ملل اعت

 واؤللا اما ةي#ن ةضف نمةرجش « بح نماقرع حشر دقو هلي هنا ىرمعلو «لاب ذا
 ةرارع هتوالح نمقشنتداكنت لئاهشو « ايرثلا نسا ىف تاب نساحت ىلا « بطرلا

 فارطأ تاكرحو « ظاملالا تازمغ نم بؤلقلل بلخأ « ظافلأ جنغاهمحصي « ايما

 نع لضب ولالضلا ىلا ىدهينمم؛ لب وطتريغ نموبف « فاطعا نيل نمءالبلل بلجلا
 ضييبلا مهام رطقت نيذلا « قارعلا ثامامح يف نيك الدلا نماذ_هنبأف « ليبسلاءاوس
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 ١٠١ / هرثث نم بخل  ىسؤلالا ب ابشلا

 «نولئاممث نم فطلأ هنا الا « بان درجمب ةقزالا ىلا نز ربي نهنا « بارعالا ءاسن

 ةنجودقوت هضراعف « دسجتت نأ م مسن هناكف « نولياع نم نهم ةوبصلل ىداو

 فكرك هللا « در وو نهدودخ هايم لبنم ىتأ اذا رظنااز آامظلوقياع رو « دونا

 دروتملا اهدخ رمخ هراظن قاذ اذا « دشنيامب رو « درز ءاملا لعخرلاجيسن

 مالا هباشتو الك اشتف * رملا تقار و جاجزلا قر

 رمخ الو حدق اهنأكو *« حدق الو رمخ امناكف

 ةعدق ةداع باجيت>الا مدعف « رظاونلا نع نبجتتحن ل ناو « رئارح نبهظعمو

 لاق نم رد ىلاعت هللو « نبتفع ىف كش الو ىتاوالا نهو. « بارعالا برع ىف .

 نوتفص ىف

 راوسلاف نأ ةيالرجاادوس + ةرمخأ تاير ال رئارطا ن

 رئاط اهيلع موحيال و6 ماسلا ىلا قخاهتبب نمج رالنمنبنمنا تقةحدقو

 ىأو «ىؤاو نمل يغول بالرعن «_ماههلا_ماسَحل ارو ريصت نأىلاةف زالا لهأر ظن

 امنا « اهبلضفو ةدابلا ةءادرىفهيلع لوعملاف « ىواعغ بلك هيف سل لي وط ضب رعدلب

 « لاطيال نسا ا ىف ةدلبلا هذهلهأ باغأ لاحو « اهلهأ بلاغلاحفصناادنعود

 لاحرلاوءاسناا| تملعام ىلع كلذ فنايسو

 ارظنماوقار و ادوج اوقفدنو * اربخم اوناطو اسفناوك ذ موق

 ىنعمو اسح لضفلا عمجدقف « ىنغملا كلْذب معناف

 نوسمربس تاماح

 ريغ ىناوغو « سناوأ !مناالاابظ هيك الد تمير ف ماما ىلا نردلاةلازال تبهذ



 0 هرثن نم بخت - ىسولالا تاهشلا 7

 3 "ضورت كتايحو  ةكرب لك لوحو «تابنلا ساكفن ا نمرا ذب ىبحتنيجنالاك

 '0 لاك ياق دادتماو ءرضلاو ةايللاءام هنيق ىتلبتو الا ضر نمامو «رضن

 6 لوبمالسا تاباغ دوسأو افلا ةاوزلا ضعب هب: ىنثدحام ىلع « تاماس تس

 2 1 روثلا جرب ف صن سمشلا تغلب اذااهياا نولقتني «لوفأ السل ىتلا اهبجو رب روددو

 0 )00 روكللا دمز روجوةماقالا دنب عوجر برقعلا جرب, ف صن تغلب اذامهلو

 7 لوصفلا ىف نيميقماموقابيف دجت اهب روع نورخأتيدقو نومدقتي دق نيرمالا الك
 72 ضرعوءالّو> اهنعاوغبملواهونطوتساو « الزنم اهوذادقو « نول>ربالةعب رالا

 ىف صقتنيو كلذ ىءديزي هناو « تارم عب رأ ءاروزلا رسجوحن كانه جيلخلا

 ةءواممو « افطلةنودمىهو« افلأ رشع ىنثا ىلع ذي زتهيف قراوزلاو « تاهجلا ضعب

 هيفو « سب واوطلاهبشت ةين اطاسلا هقراوز نأ اك « سيماعدلا هيف ىت اهناو « افرظ
 ريثكب نمآ«قئاوبلا ثيح نمو « هدعار وبعلل ت نك ادق« هدع_ةب رانلا نفسلا نم

 اي ابلكأ نم كانه نم. جرت و « ريثك ةيسنويلان اتيحلا نم ه-بفو « قراوزلا نم

 7 ىو ناتيحلا رب زانخاهنا « ناظلا انظياعرو رب زتملا لك أن مولا ج رحتي

 3 ىلع اهرفث كحضي.لازب ال ةدلب ىف لوقت ىسعاذاف « ًاراهنو اليل ءاراهجب دراطتت

 35 ةنج نوكست نأ ك شوب و « دايدزاىفموبلك اهرمأ ةرامعلا ىف حربي الوءدالبلا عيدمج

 0 نمابيفتع كلو « بشحلا لقو قب رخلانم هبت ييلتبا ام الول « بجعلا .اهنم ىضقي
 1 الكوب هنح مظعأ اهقي رحنم ةشهدلا ن <نمىبترتعاو « هنسالا لثمىلعلمقلا

 5 مث « لي زتتلاهء قطن ؟تار واجتمعطق ضرالا ىف و « ليلق لح سلا ىف نيرمالا

 ١ طيحلارحبلا ف ىو نعواخت الء اهيل اهأ فونص فالتخااو « !هيف قلملا ةرثكسلا امن
  ليخيام ناوسنلانم اهيفو « هسخبل انتا ريغلا ددعلان مآ ءزج ناكوأ « هشجننل

 ش |٠ أم نمنهيفو 6 ه٠ ردلاب ىزازال د جت وا نيمالكو « نانجلا زوج نينا



 اة عسي وا

 ٠ هرثننمبخت -- ىسولالاب اهشلا ١٠١

 مو « نيعلاذاترو سفنالا ىهتشتامابيف « نيمالب ةنجعا جذومتا اها اهرعأ ةلمجو

 لعم_مولع راثآ 6 هريس مال_سالاهابج ت جوت ماما نمو « هربح تقار زبد نماهيف

 رطق لك ىلاو « هب وس اين دلاو نيدلا نساخج. ىف مهلئاضفو « هب وتكمرهدلا تاحفص
 نمو «هق رشم مهنموالا ىأر ميدقو لع نيتهنمانف < هب وبحع باق لكلو « هبولحي

 امو « هعزنهمهيلاو هب رغد مهدنعوالا مهف ىوقو لضف نيعمنمالو « هعلظم مهجور

 قارعابيطىف قازعاةلالجالو  مهيف هتدجوالا قالتخااالب قالخأ مركنم هرئاشنت

 دهاوش « لادبامهخاشمو « لاطب أع هابشو ؛لاجر مهلافطأ « مهين اعمنمتيلتختا الا

 هرهاظ مدح لئالدو ( هرهاب مهبقانم

 دعس نمو لخ دع نا ف نحأ نمو * :ةحمام نباو هدوج ىف متاح نّمف

 هايانث نساح ىل ةوالسح نمقشنت ىذلا كاذف «.رغثلا ام كاردأ امو رغثلا امأو

 راضم لكى رخفلا نانعقاطم ىرخ « راختفالاب هناسل علودقو «ةرمخلا ةرأره «

 تيرم تيأراذاو« ارم صرح ارجخدوسالار حبلا مقلافءا ىمالب نارحبلا نسالتو

 « همس روصقلا نع عفرلا اهل كانه ر وصقلاف :ء اهظغ اكلمو 4 ايقماكلمو « اعل

 نب قرفلاقاف « همسمسلا ضرأ ر وصقتسافاهنمةريغلا ةلفلف تدغدقل اد وف

 « لايخلا وسلا طظَح كلت ف سلو رشعلا ساوحلاهمذتات امثهذوف «:لابج كلئؤ هذه

 لقنتو «ه را, قر زب جيلخ لحاس ىلع ناسل حصفأ, رخفاأ لورذ لدتست تدغدقو
 ترمضأ:ام ىلع اهئاو"م هرسدملا عاؤنابن نجلا ىلك ذا "الا تف نانجلا فرغثي.داحأ !هيئارل

 تاغدقو « اهرقاظ نماهنطاب و اهنطاب نفاهرهاظ ريل  اهرئارس ىف نسما ق/اقد نم

 دقو « اراث ر وبعلا ىرعشلا د تع اط نا نظ ىحابفأب تخمشو « انانغظو ؛ ارادقم

 اهرعأ أدتبمناو ؛ ناكمالا ناهذأ ةليختتتام قوفئع « نانجاتا ر و نماهب تاضتأ

 دخاطو « تاكرب نسل( نهقمعفم ةكوئابكم لك ىو ء نازعلاكربلا سيل ؟ىذأنإ



 هرن نم بخ : هماللاا راثآ ىننولالا ب اهشنا 1 ٠ ١

 ء قرم

 -71 لتس رانا

026 ٠ 
 وه رض علك ظ

 ةيلملا هناتسالا .

 ' ده ات مالاق اوز راسو « هدابلاهذه ظع ىفاوخلابنيخز ملا نم نيمدقتملا نا
 ةداب انهنإ « لوقع غلاب مريدغ«ل اوقأ انأو « ءافا ارصغىف « ءاز وزلا نأش ىفاوغلاباك

 ١ « ناهذالا ةعدساقر وصق نع قيضتروصق تاذ ؛ ءاحن الاةةئار 6 ءاخر الاةقنؤم

 ةحيخ ةيؤشأو ء ةضب رأ ضايزةنرو « نانجلار وضقو فه نسما بذاجتتؤ

 تكحابضتف 6 اهر اطمأ كب و « اهراجسشأاب رظثأي ايف ءافرايظأ تنغت دق «ةنضن ضخ

 نه اهفام ثنيأر كتيلو ٠ اهميلقا جازم حنضف « اههيسن 00 « اهزاهزأ

 6« بنانا حاورأ اهيلاتقاسدقو « ةقيرولاةلدهتااراجرش لاو « ةقين "الا ضايرلا

 بابخ اهزاهزأ لسعأشتف 4 لدطلاءا دف اهقيو نق تةسف ؛ بئاحسلار مخ قاقز

 ءاهنر امتخ ةيكشملاتامسنلا عمابحنر ءاهراجشأ ءابهصلا نمت وراملف «لحتملاؤلٌوالاك

 اههلالثع نم حولي « نيقشاعلا قنافتالو تقاعتو « نيبحلا ىنادت الو تنادف

 هرظانديلا حاتريف ء هرظان رميبراهءابلاخصي و « قي رحرأث 1 نم تارمج هنأك « قيقش

 ١ ضيف ريفامؤ' يملا نيعأ .« .اب- ضنلا سجرتلان اكو



 ١١ هتافلؤم - ىسولالا ب اهشلا

 ةكانلَوم
 نمةفئاط هيف غرفأ« ريسافتلانيب فورءملاريبكلاريسفتلاوه - ىناعملاحو ر

 ةبسألا ف برقأ نوكي اذه ىلعو ماخض تا دا عست ىف عقو ت>لوصالاو هقفلابتك

 نم رهتبشاو اهبكان دقف اذه عمو « ريسفتلا بتك ىلا هنماهثحابمو بتكسلاهذهىلا

 لعلا لهأ ى دل فو رعمو قالون فع وبطموهو ٠ ةميظعةروش اهنبب

 ىلا هتلاحر ليسصف:ىف هعضو ب اتك - بابلالا ةهزنو بارتغالا بئا رغ

 مالسالا خيش ايسالو بدالا لهأو علا لاجر نمديقل نم هيف ؟"' ذوةياعلاةن انتسالا

 دادغب ىفاثي دح عبط ٠ ةيماعلا ثحابملا نمام مهيب ىرجامو تكح ف راع

 - مالسلا رادملادوعاىفمادملاةوشن. ٠ لوبمال سا ىلا باهذلا ىف لومثلاةوشن

 نمرك ذو دادغب ىلا هءاياوةن اتسالا ىلا هءاهذ ىف ام صىتلادالبلا|هبيف فصوناباتتك

 ٠ تار واغلاو تالداجلا نمممنب وو هشدب رادامو 4 ءايدالاوءاملعلا نم كلذ ءانثأ هيقل

 .دادغب ىف ادر دحاءيط

 بابشلل اه>رش : لعين دقع] صاولاةردل- رشوه  هرغلانعهرطلاف شك

 رشتنمو قشمد ف عوبطموهو ٠ ىجافحلا
 ] ٠

 اهرأ م٠ الب ,ىتعبطاهناليق ب ةيل يملا تاماقللا .
 عوبطلا اهنم شاوحو تاقيلعتو ىواتفو حو رشو لئاسر وبتك كلذريغهلو ..
 روث دملا ىوطملا اهنمو « ر وهشملا



 هنازيمم م ىسولالا باهشلا ١١

 00 . هنع داحاذادب صاخ ل نا الا نمنفو«مولعلا نم لع لكل 1

 70 باتكلا ممليلقو . نيلتلان منكي ملاممدقلاههتلز وءدّصقلاه ياعىوتلا بتاكلا

 « هسوق نعنفلكلاوحضني و « همهسب لعلك ىف اوب رضي نأ نوعيطتسب نيذلا
 ىلع هرصع باتكردقأ نم ءانثلاابأ تيأردقلو ٠ هن.ة_صاخلا هترابعب هنايباومزتلب. و:

 " «ريسفتلا ىف بتكي. هارتانيبف ٠ باد"الاو 5 ولعلا نم هيلا دصقامف هيحانم فييكت ْ

 «ري-بجنبا عارذب سبقي و ؛هطوطب نبا عاربب هلحر ىف لب اةيدباذا ءرب رجنباو ىزارلا
 دقفءاشنالا ةعانصامأ « فيطالا دبع قفوملا ناسحا « في رعتلاو ف صولا ف نسحب و
 هعالطضا ىلع ناك هنأريسغ «ةميلبلا تاماقملا ى را تل عار و اهعف علاظتب ناك

 « ةفيطل ةرابع نمردصلاح رشي امىلاال ايمءماشتحاالاو رقوتلاىلا ةيعادلا نيدلا مولعب

 اذ ناك عجسلا نأعمو ٠ قوذنسحو « عيبطةقر نعا.نإبأام ةفي رطةهاكفوأ
 «افكتت هيف مملقأ نوكي نأ لواحبناكدقف « نيح لا كلذ ىف « نيبتاكلا مالقأ ىلع ناظلسلا

 ْ نيع وبطملا نمهيف ناك امهناالارعشلا لاق دقو ٠ ماجعسأ الا ىلا هاندأو



 ٠١ هتمجرت - ىسولالا باهشلا

 رايدف«نيدرام «لصوملاف « دم ايهقي رطىفدل مج رتمارث . ضي, رعداجو ةلئاطةورث اذ.

 رايدلا كيتاه ءاملع ب ابعا عضومناكدقو + سوماسف«ساوينسف «مورضراف 1

 ىهتنا املو ٠ تالداجمو لئاسمو؛تا'حراطمو ثحابمم-ب وهنب ت رجامأر يثكو

 هريسفت هيلع ض رعو كب تكح فراءدمح ا مالسالا خشب ىتتلاةف الار اد ىلاريسأ|هد

 تايابشو نمهيلا قبس دق ناك امل« هنع هسفن فارصن ا نمهآر ام هنمركن أذ هلجأ نمءاجامو

 ثحابم امهنيب ترادو هل<لوبقلالحو ضراعلا اذهلاز نأ ثبلاممث « نيضغبملا

 هبحاص لك زاجأو باد الاو نيدلا مولع ىفامهعسوت ىلع تلد ةيبدأو ةيماع تاشقانمو

 راصو« اهتارز ووةلودلالا>رنمدْؤاق دصأ ت رثك م نمو«لوقعمو لوقنم نم لءامف

 مدقتب ىعأأ ةيناطلسلا ةفايضلارادهلو زندعب وع اها ىمأو اه رود ص لالجا عضوم

 امثإب ديسشر ىفطصم كاذ ذا ناكو م ظعالارد_صلاىلا هوجربام وهلاح نعةركذم

 : اهيف ةقر واهم . قمل واههتكف
 رهد ينءاس دقو رض ىئماس دقو * | ظمأ دصءار وزلانمتدصق

 34 ربقلاوأ نيملاعلا نود ردصلاانل » + رفوم ءاجرلاو ىسفنأ تاقف

 دين اديغناطلسااةداراتردص امى "الدعب و مظعالاردصلا بابا ت زاخ

 عصرملاماسولا هيلع ماعن الاب و 3 ماع لك ىنابلثمهلو اشرق ؟ةهء.و غابمهن اطعاب

 «فينصتلل عطقنا اوءفيلأتلا ىلع بكن اذ «للابلا,عان لاما نسح هنطو ىلا بآن

 امو ٠ بتك ةدعىف هذههتلدر فنصامف لصفو«سانا|نمجاحلا و وذهيلعدفو و

 ةنسةدعقلا ىذ ؟ه تبسلا موبىف هاياف هب رهاعد نأ ىلا انمأو سانللةباثمدتيب لاز

 هدلاو راوجحب نفدو ءايدالاهنباوءارعشثلاهاثرف« هللادمحر ( م ؟مه4 و ه ) ١0٠

 امارك الاجنأو ةسحلاص ةب رذهءار واكراتىخركسلافو رعمىديس حس رضنماب رق

 مويلاىلاءاضفو سولالا تبن دجاواظفح



 هتمجرت بس ىسولالا باهشلا ولو

 : «هناقوأ تءاشام همزلو «هنوعد ىلف«ةتيحصب صاصتخالاو « هنراي ز ىلاهاعدو هسقن هن

 هزاجًافىلاولاىلاهمدقو « ناطابلا ةعاظأ ىفن اهربلا » هامداباتك حرش كلذءانثأ ىفو

 .ةرضحلانم « ةناتسالا نسب نبت » ةبتر هل بلحو « ناحىمافقو » ةراظنب هيلع

 « غارفلاتاقوأ ىف ىناعملاح و ردريسفت ةءاتكى ذخأو «ةيفنحللايتفم نيعمن ٠ ةيناطلسلا

 اهو هتيص عاذف لفت لهأ 2 زف رحت «الادالا ومولعلا ف؛ بالطلا ةزاجإ و

 باتكلاهلسار وء فراعملاداو رهيلعدفو و « فراوعلا بالط هءاحردصتتف «هلضف

 'بهللا نيم, هتلانامهيلئاس لع ضيفي ناكف ءارمشلاوءابدالا هحدمو « ءاغابلاو

 نيعو قشمدةبالو ىلااشاباضر لق نأقفتاو .بدالاو لضفاا نمدملعدبلإ غلب امو

 ا ةءانتسو 2ادعاةناثو هلوجرتملا ةاماعمغاس ًافاشاب بيبحندةحدا دغب ةيالوندلدب

 ال وو ةراظن لع مفر « ريسفتلارااحتال عطقت اوءانفالا بضنم نع لزعف"

 هلاثأ ةثيئعر اصف ءهبلق طاين زوعلا عطقو« نا جس ل و

 تناكامو (« ريسسفتلا ذادم ةيلعبرشتاو ؛ ريصحخلالك ًايداكوح 4 هر و

 لب « ةمجرتلابحاص للغهلغنمدباسحمهللا لون كآولا رددص شتا تاءاسالا هذه

 5 رافس' الا ماختقاو ءراطخ الأب وكر ىلا أجل ق ح همقت ماخ هسأر ىلع بصي, حواف

 غولب ىلا ةليسودبحطصان هريسفت أ ناك دقو « هفسع نم اب رهو « هملظ نم ارارف

 ناطلس 1 ةلالاج ىذل ةمارم

 د ديعريش اةبح ةيلءلاةناّتسالاىلاهلا>ر دش ( م 1446 ه ١719 ) ةنس ىف

 مهتبحص ىقناك دقو * ىدنفأ كب ناملسو « ىعب رلاكِب قطصمو ءرذانلاا شاب من ركسلا

 ناكوانكسالقازعلا نْاانق ناك ءاهئءامظعو دنملا كولمدحأةلودلا لابقا باونلا اضيأ

 + 09 3 5 ءاذه 3 و ع نب «بئذلا ةءاز 4م "ير ملا

 211 ا



 9/4 هتنجرت - ىسولالا باهشثلا . ص521 ذا

 ىتمولالا يايعلا ءابشاربإ

 0 وو

 ا

 ىسول الاءانثلاوبأ نيدلا ب ابشدومم ديساارب رحنلا بتاكلاوريبكسلا قارعلاملاءوه

 . ههجو هلا مركىلعنب نيسح ا مامالا ىلإ هبسن ىمني ىدنفأ هللا دبع ديسلا نبا ىدادغبلا

 قب رعزعتبي ىف دادغب نم خركلاب ( م18. ه007١ ) ةنسنابعش١ 4ىف دلو

 ىلاهدلاو هملسأهرمع نمةرشاعلاغاب امو «هدلاو نع مولعلاءىدابمذخأ ٠ مهص دو

 باد"الاو نيدلاو ةغللا مولع ىف مز اجتتساو مهماعأر قف هيسردمو قارعلا ءاسلع خويش

 خييشلا ةمالعلاهخيبشدب لع هنزاجإةمئاخ تناكو لوقنملاو لوقعملا نماهريغوهقفلاو

 سيطارقلا ىلع بك أو « قيلعتلاو حرشلا ىف ذخأ من . دوهشم موب ىف ىلصوملا نيدلاءالع

 املو .٠ هنايح ىنسن هني رشعلاوةبداهلاىف وهو سب ردتللردصتو « افينصتوافيلأت

 سبلف » م-منمىضق نميفهدلاو ىضق نوعاطلا #1 احخر ّملاَدداستداتجا

 ءرومب ءامسلا اهنمرومأ اهل ترجو « رفيو هيلع ركب لعجو « رمنلا دلج هل نمزلا
 خركلاب هراد كم كر .ىلإ رطضاف « دادملا ملاهرك ذل ببشت داوم تمعقو و

 ببش لازابلاراوج نكسو

 باعآل ةيثوغلاةرضحلا عما ىف ع ١6٠ ةنس ناضمر رهش فو

 تقاعف دادغب ىلاواشاب اضر ىلعريشملا «هظعو عمسو هسردرضح نا قفتاو اهركم



 هه

 هرعش نم دبن د كب عفار  هعافر 5/

 مي دم

 بل اطملاو ضارغأأالا نمدل نعام ف كب هعافر ابمظن ىتلادئ صقل نمريثك لع تعلطا

 ىرعشلاةلزنم ىلعدهاشكه.نايت الاوأرصعلا اذه ىفهرشن قحتسياام اهنبب نمهلدجأ لف

 لكلا جراعمفرعشلا جردتلال اثم نوكيل هريما هنانثجام ضعب نمدوصةةملاوهاكهمايأ

 نسحأوهللاو دفلو ٠ ناسح الاوةداج الا :نمدهعلا اذهل ابيلاز اصلا هنل زنمغلب نح

 ندا وو ا دا د دا ياو كي وانيتات وين نوي نوتاويو ينجح ٠

 لاق ثيخن دست فصو

 + اا بالو هيلا _ىبدتشالو >8 .ىلام أرب ضي رقلا مظنامو!.:

 ريبعتلا نم امهيفام ىلع انه تابث الانام ترث اف نيينت الا نيتببلا هلتيأر ىتنأ ريسغ

 ' (« ىفرظ ةهازن » هلوق ىف ىئاعلا

 نويعلا رم

 00و ردوا :٠ زو هر هناا تلق
 هينيعردعش ى اهم نمىبوشنو * هنساحىف ىفرط ةهازأ ىسح



 9ا/ هرثث نم بنجن تس كب عفار هعافر

 عارس اجيهلا ىلا نابشو * بيشناط>ق ىنب نم ىلوحو

  عامش مديأف اونال ناو * عيمج مميمأف اوعزف اذإ

 هلوقو

 رزجلا ةفآو ةادعلا مس *. مهنبذلا ىنوق:ندعبيال

 رار الا. دقطم تيبيظلاو م كرس: لكن 'نيلزاثلاد *
 0 8 : لاق نأىلا- ٠

 ىلع مهل ناك: «قالخجإلا مراكمو +. سقنلا "ماك اضيأ"برعلا تافضّرمو

 ءافويزهسن مولا قدتلم لعميلم اك هزاجتسا نمقراجإ وهب رضتتسانأر أ

 كلذريغىلا« مالبس الا ىلا مهيف ىتب تح ىباتكلاو ىيثولامهنم كلذ ىف ىتوتنسب «دهعلا ٠

 : لاقو « برعلا تافض ىف بهكلاهبتضافان#

 ةريخ "الان اميز" الا ىلاو لب مالس لا ىلا بررعلا ىف ةب راخفلاةوخنلاهذهت قب دقو

 . ديعصب رب ودلا.دئاعدالو أ ءامظع ضعبل بسنيام كلذ نفع نيمزتلملا برعلا لسن دنع

 هلوقوهو رصم
 رهقي انناسرفل اذ نف * دايجلا روهظ انيكراماذإ

 سمات امل جيطم ”لكف ه«, دالبلا لكلان أ امهمو

 رهوج مهفادص النحنو * دادسلال يأ كولملا نو

 رشبتسب واقاط عسجري و * دارلا لاني انيغتبب نمو
 ربهبي ىذلا اناطع نمىر ه داؤفلا ”فصواناوس لك

 عمةديجلا ةكلملاهيف مهلف مهفلسدنعرعشلا ماقمديعصلا ب رعدنع ماق واول انفو

 هب واح ىذلاهنحل

 « نايبلانايعأ » . «يالاصتل
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 ىتح بابمالو مجنلا لضي ق> لضتالتنكو « كديعو هنعائيطب « كدعو.ىلوملا

 نظن ال نيح نوكسن ام ريخ/ تنئكو « ريعبلا لثطعي ىتج شطعنالو « فيسلا باهم
 . ناسن الازك ذ ءاقب ن كتف ءقب رعب ف صوتا نحب. هحدمدقف ٠ اريخ سفنب سفن
 مهضعب لاق ٠ ةايحلاةلزنع توملا دعب

 دا اوهءانثلا نإلنل امفأب .« ينال انأ ال انيلع اونئأف

 رخآ لاقو

 ايلايللا ىنفيس ًارك ذ هل ناف .« .تكشو ًافىلايللا هتنفأ كيناف

 ةيلاع ةناكم للعاهنماوناكف فواخلادنع عزجلا مدع يتلا ةدجنلا مهتافص نمو

 لقاك ةإيبقلاو صخشلا كلذ ف ءاوسقاطيالام مهماسجأ لمحت مهمالحأ تناكو
 ا لوالاف

 اهاوس مأ ىنتحناك اهيفأ * ىلإبأ ال ةبيتكسلا ىلع ركأ

 ًاهانم  اهملبأ وأ فلتتس » ىلاعملا ىلا قوتت سفن ىلو

 هريغ

 اهلطيأ اماعم برضت فيسلاب * ةنج سبال ريسغ مدقملا تنك

 ايل ىضَق كيلا .اهقلاخ ناك ام اههفتح ىتات سبفنلا نأ تدلعو

 هريغ

 .لغيشنم ىوق باسحأن عىباق ,« .هترذن ارذنناك ىديق كير نإف

 ىلثم وأ انأ مهءاسجأ .نع عفادي * اباو مهيلع يعارلا نماضيلا انأ

 ىلايلا ف ليقو

 عانتما :ىنمضهي .ندمم ىنو. # قيس قمح لقتسست .قكو



 ةبو هرثث نم تخن ءهمالقأران 1 بح كب عفار هعافر

 تاي

 ترغلا تازيمث

 رئاسلو « نملا نا رئاسا لايف ناندعو ناطدق ىلا عجرت املك يل ْ :

 لكو ؛مارحو دمسلاف, كغ ىناعو ىسيقلاف.و «سيقوةيرازلاوأي 0 ١
 فالتخا ىلع د ئاوعلاو عنابطلا ف نو دحتم بسنلا ىف نودحتم ماك ناندعو ناطحف نم ظ

 « لئاصفلاو ذافنالاو نوطبلاو رئامعلاو لئابقلاو بوعشلا ىه ىتلا تسسلا مهتاقبط
 « ةنانكك ة]يبقلاو « جر زخاو سوالاو رضمو ةعيب رك «ةليبقلا ع نمربك | بسنتلا ٠

 لوأو ٠ سابعلا ىنبك ةليصفلاو « مشابك ذخفلاو « ” ىصقكن طبلاو ءشب رقك ةرامعلاو

 نمليمج از" ذلا بجون ام ىلغ ضرحلا ىف ةماهشلا ىو ةدوملا برع [كاَدبَص نمد فص

 ناكرأ نم ةدجننلاو ةيملاو ةمهاولمك ةفصلاهذهو ءمراكملا نم نسحلاءانثلاو «مئاظعلا

 امب تيصلاد_ءب و رخفلاو دماحلا نوبحناوناكف « كلذل ةعماح ةفص م ىلاةعاجشلا

 تناكف ٠ مانةلا بيكو ءادغالا لع راضتناك « ليبجلا لعفلا نم مهدنع هنو دعب

 نأ ىح اك ٠ ٠ .٠+ ايآزملانماهيلع بترتيامف ةيندملا قوقملا ءاقم موقت هدنع ةرصنلا

 ش : هيثرب لاف ى ماعلا ليفطلا نب اءربق ىلع فقو برءلا ضعب

 لوملا ىلا 8 رس ةراخلا قمحتو «.ةراغلانشت تكد اف« لعالأ امالظرمنأ
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 .س ل وطرح وهوا ةرووبهثم ةصق -- كايترابخأى كالفالاعقاوم
 0 : ًارارم ترشنو

 ل ىوح باعك ة سال أ خماس رصملا بابلالا جهابم
 ١ اخ أ عبط تاءانصلا نونفو ءتاسايسلا نمةونصو .باد"الانم

 ليج .أ نم بالكد ليعامسا ىن قيثوو رصمرابخأ ىف ليلجلا قيفوتراونأ

 0 لاشريك كواماو رسألا نمرصم كم نم رابخ أ هيف لصفارعتمأو تنتكتلا
 8 لا ابخأ ىف نا ا نيحاف 1 اعأو صاملانبو رم

 و دق : قاناباكتا أ ًايناثآع رج هج مالسلاوةالضل ذيع
 0 ا يلق لأ امرخآوهو

 ا نمأونك ايحأ 5+ طوطخمو عوبطم نيب امةريثك بك مدقنامريغالو
 و ءافريشو«ىدب رحل تاماقموىدا دغبلل بدالا ةن زخ لثم«عبطلابةليلجلا

 7 باعك مانا لعوب رام 0 مجرت
 ا



 ل هئافلؤم -- كب عفار هعافر

 1+ ثا

 هناونع لدي ليلج ب اتك + رخاو الاول ئاو ”الادئاوعسي رغيف رخافملادئالق

 « اهعتمأو بتكبلا عفن أن موه اتكلا اذيهد سطل هيجرت هعوضوم ىلع

 ١ دوجولا ليلق هنأريغرشنو عيبط ظ

 رك ذو اسنرفيىلا.هتلحر هيف بفصو باتيك - زب راب ص يخلى ازب ربإلا صيلخت ظ

 هنا ليق ٠ مهباذآ اومهقالخأ أو موقلا تادآع نم هيلع فق وامو ندعلا راث نما هده اشام

 هبعبطب سمأمهروصق ف ىلت نآاهمهّرعأ ةجرالاشإ لعدم ريل نا

 يديالا هتلوادتوةيمريغ عبط ٠ هدالب نايعأو هتيشاح نيب وني واودلا ىلعهعب ز وتو
 ذيمالتل ةيسنرفالا نع ديجرت باتك  ةيفارغجلادب رم ةيفاشلا ابي رعتلا

 محض دا فأر ا يم عببط سراولملا .

 اطبطب وهو همجرت خيب راتلاو ةيفارغجلا يف ليلج ب اتك - نو ربطلم ةيفارغج
 تعبط طقف تاداقعب رأ ب اتكلا اذهلصأ نم ججرتهنأ لاقي « نوعاطلانماب راهن

 دسم ديسلا هديفح دعو دقو . ريبكمطق ىف ني داريغ ىعاهنم علطأ م قالون ةعبطميف

 هدعوبرب هاسعف ًاضِأ هتامجرتم نم ويكسنن ومهمسا رخآآ ب اتكع مهعبط ةداءابهعافر كب

 هب و مجرتم ه رك أمدقلا خيي راتلا ىف باتك  ءاككملاةبادهوءامدقلا بادب

 هتذايلا شو ريم وه من ىتلا نانويلا عُئاقوو داو رطلا بو ر>نعوفاو ليصفت .

 اهنف ةروهشملا
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 - هيدايأن مدي و ةرصم ىلع ريبكلا اشابلعدج - رصم بحاص حنم نمتحتم
 كب ةعاقر سأ نم سانا فرعام لعدمجالوافع« بدالاةايحو « برعلا ةغل ىلعرغلا

 .ىلار ضم تداءام كب.ةعافرالولو « رهزالا نيطاسأ نيب ىوزتملار واحلا كلذدنأالا

 ' باتكلا' ظببمو « ءاملعلا ةيعك تراصو « اهدس قباسو « اهدبع فلاس

 7 مولعلا لاح فاه وفر رصضع«لوالا اهرصعىلاةيب رعلا ةغللا تءافامو « ءارعشلاو

 5 ظ ديس دق« رافس الا قالعأو « بتكلا سنان نماببلاهةلقتاعوبف ٠ باد "لاو

 . مهس لكب باداالاو مولعلا نونف ف برضدقناكن او وهو ٠ اهناكرأ عدو « اهنايشب

 « هتالتعم نم هحاخ زو « هتاقيقحتو خرب رأتلا نغب كلذ نم ص تخا هنأالا ذفان

 هنيقناكدتق ءاشنالاامأ ٠ دربال ىذلاليلدلاو « مفدتال ىلاةجحلا هيف ناكث يحي

 . ممانأعملا نيب داهج الا رهاظ مظنلا فو «هانعم ءاجريبعتلا نم بلاقى أ رظنءال ثيح

 - «(ناستلاوةغالبلان.دايماومحتقاو«نايبلا ر و زجاومستقا الاجر 2 دقفا ذه عمو

 : رصعلا كلذءامسف ءرهّزلا مجن "الاك اوناكف
 4 5 1 0 2 او 3 ١ دي يو وع 0 ا يح لي و ا ادي موني 32 غو كءعييفشي دع” ى 2غظ*7أ7أ1أ1]1]1]]1]11100]ز]|]ز]|]ز]ز]ز]|] | 011١|] دوقة نسن وو



 ادناه ا ياو نا ا يو»ا شو هذيلا ل نة است 00000 ا 2 : 0

 5 هتمجرت دس كب عفار هعافر

 ةمجرتلا نف ىف هقوفتو ةشيدحلا مولعلا ىف هغوبن ىلعةلادلاهتزاجا زاحو هتينمألاننأدغبو ٠

 6 هيدب ىدحاب برغلاحابصمو ( 9 ١/ما*ا هؤ١؟عا/ ( ةاس ةرهاقلا مدق ب, رعتلاو

 ىفهيلا دهعو .هب رسف ىلع دم زيزملاءاتاب ىظحو « ىرخالاديلابق رشلا حاتفمو

 ءانثأ ىف و ؛هرطب ةيحيوطلاةسردمهىلا اهنءلقن م « ليعز ىأىف بطلاةسردعةمجرتلا « ٠

 أيعسف 2 ةب رصملا عئاقولا» مذيب رعود رجءاشنإ ىلعراطعلا نسح خيشلادضاعكلد : ٍ

 تناكف ةدعاسملاو نذالا لعهنم الصح نأ ىلا ار وكشمايعس ىلاعلا بانجلا ىدل

 1( م1489 ؛ءه 154 ) ةنس قرشلاءاممتح ترهظ ةيب رعقدب 3 :

 دعا ايف تميس قا هام ر د ) ِم ؟مماخو عه ؟بمأ ) تسال

 بئاكمشتفتعم ىرخأ سرا دمهيلعتليحأ اك !هترادإ يف هيا ديعو نسلالاةضردم

 مولعلارشنإ ةايلباح ور امناحرأ قاوشب و داللياا أوعفت نبش دد تن جر ملاقالا

 ْق ايقرتم هوف ةانلا بتكسا| همجرتو رطقل|س را دمىف ماعتلا ىلع ارب اثملازامو 0 باد ' الاو ١

 (مامكوؤ ؛هذوه) ةنسنسلالاةسر دمتم نأيلاتنسلاةمرك

 موطرحلاب ةسردمءاشنإىف ةموكسحلا| ةبغر مساب نادوسا! ىلا قنولوالا سابعدهعيف ٠

 همدقت_ساف اشاب ديعس ىلون نأ ىلاءىونلا ص صغو«شيعلاضضميناءي كانهث بلف

 ةراظن ىلا ديعأ /ه ١ ؟ايب ( ةنس سرا دملاءذه لك تيغلأ كو ب صانملاضعبهالو و :

 فينصتو بتكلا ةجرت نع اهترثك ىلع هبصانمو هإ_غاوشدهقعت لو « سرادملا .

 ةنس هبر زاوجىلا ل-ةنأىلا ابيلعأرراثملظىتاراث" الالئالجرشنو تافاؤملا

 هناثأو هللا همحر نب. رواجا ةفارق نم ءاملعلا ن انس ىف نفدو ( اراب هاش 0



 هجرت ب مفار هعافر ب٠

 كب عفار ىعافر
 يالا "ل وه

 0 مامالارهبسن لصتي ىودب ديسلانبا عفر كب هعافر ديسلاريبكلا لماعلا ةمالعلاوه

 "ه5 ) ةنسسر صم ديعص نماطبطةدلب ىفدلو ٠ ههجودللا مك ىلع نب نيف -

 انوءةقافلاناضحأ ىف اشنف رهدلا تنعاهءاصأل مالا ةفي رشةرسأ نم ( مم

 70 ثنو« ةيجرزحلا راصن الوب سناا لصتمت ب لهأ مهو «هلاوخأ هلفكمدلاو ىف وت

 فيرشلا رهزالاب ةبلطلا كاس ملظتناو ةرهاقلاءدقف عرعرتو بش نأ ىلا مهتلافك

 ١ راطعلا نسح خييشلا مهنبب نم مزالو هئاملعرباك أ ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلامولعلاأرقف

 دس رصمزب زع ىلاهمأ عفر وهن بجع اءاك ذلا هيف راطعلا سن آ املو « هيلع رختو

 7 . ءاهسرادمع فراعملاو مولعلاىتاتل ابر وأ ىلا اماسرأ ةيماعةثعب لو الاماما هلءخ اشاب ىلع

 7 افكع قحهاصعام قليداك امو ( م ١00 ه ١74١ ) ةنس سب رابى ا اهعمرفاسف
 3 ا نأ ا# ايكارو اهيناعممبفتي و « اهبيلاسأروصتن. نخأو ةيسنرفالا ةغللا ةسارد ىلع

 ”0  راقسالارلاعو بتكلا نيئاق نمابعالت ايفةدومحلا اهراثآترهظةعارباهيف عرب

 تايقرشملا ءاماع ب حو مماتكو سيسن رفلا لضاف أل سار ارفاوًاببصن !هنمز رحأ الو

 هيلع امه ناكو «فورعملا ةلاحرلا رابوجويسملاو « ريهشلا ىساس ىد نو رابلاكء مهنم

 ' ةمجرتلاىلاالايم رابخالا فو دئارجلاةعلاطعاعاوم ناك و .داشرالاودبعتلا ل ضف

 7٠ «رخاقلا دئالق باتك_.اهلضقأ ل غل لئاسر و بشك ةدغسو راب هتماقا ةدمؤ برعف
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 هرخش نم ذبن نس ىجزايلا بفيصان ختينعلا /1/

 ىرجأ ريصلاف .هلني مل اذاف *. ءاود وجرب ضي رملا ناريسغ

 ىردأ ةبجيتلاب .لقعلاو *« نزحت نأ ةعيبطلا ىلع اتحنإ
 ارخيص كلبقءاسنخي تماق ال ًائيش جونلاو ءاكيلا. ديفي_ ول

 ارسع طئيغنالو ًاديز مح * رنالف مبو دوجولا ف نم لك
 ارتف توملانعوأ توملافوهو * الي وظ. ةايللا ىف ءرملا عمطي
 ارم ةرجلا بسحت املثم *« ةايح ىمست ايندلا ةايحو

 ىركش نيعلا ةعمدب نيعلك * باكرثأ ارثاع سانلا اذكه
 ىرخأهيجافتناكشدقوهو * ىنتفداص ةبرضل كاب بر

 ارق سبل فرحأب مهالتباف # لاخر نامزلا مباع املاط

 ٠١ للا ايننر ءاتسو ء ابلا ليس اهكح راوي

 بييخلا ءاثر

 ' مللو ب ير ةتايح ىف هه: سصش خلا وهو

 ىيجأ عومدايو هيلع افسأ * ىبوذةشاشحايف بيبملابهذ

 بيذلاك افطاخ ليل حنجىف * هءاح قح نيبلل هتير
 بيبط ريخ ربصلا ناف اريبص * ىلمجأ ةنيزحلا مألا اهمأإي

 بويحلاب قيل, هيلع ادن *» ىزالو دادملا بوثىعلختال
 بطر ريغ لاف ءاضتلاويسز + .دياضأ بميطرلا نصنااوها ذه
 بيزردتلاو ريبدتلا ةحضلو * هدم ةباسحلاو ةبابكلل نم



 . /4ا/ ةرينفتومتةنانبلا ىجزايلا ةلفينواا خيشلا

 لاحلاو ىل-لا هيلع ناهفاجات * اهتلوددحم نم تسبل ىتائدفأ
 لحتنب “سيل ىسح مئاركتلا نيب ه«اهدرفت ىوعدلا نع ضيرقلاناص
 للب اهب :قدعلي مو كولملا هيف * ةقراغ“تفلخلاابيلعالا جاه دق

 لفطلا اهلاتغيالو راو دبلا ضقت * اهب ليال روذدب نيب سمشلاك

 لقملا اهو> :تمانف دابعلا :ىلع * ةرهاس كاملا عزت نيعلاةرن رق

 لسحتز ةدعب ىف هنأ ولو وندب * زق اهمافجأ ىفىأرلا لكشل

 نصغلاو دقلا

 رك ذي هبشلايهبشلاوابصلامسن «اهزم.ضايرلاناصغأ ترك ذت

 ليشللا ماعط

 ديت دبا هوس را ل دع ل ا 1 ا نيم اح ا دكا 7 حب ١ 086 لي
 0 ا ا ا ا ا ا ا ا تا ودع ا رع ا و وا

 هكحةوالكا,تدثأ ضءبلاو * ضماح كزيخ ناموق لاق دق

 همعط فرعيل امون هقاذ نم * همعط ىف مهمزبعيجلاب ذك

 قدص ةبزعل

 ارجأ ةظعأو ةنم ئرجو * اريص كداؤف ى.هللا لمجأ

 ا ىرطأو ىدنأ كاذف اعومدال * اباخس تدقف نم بر قسو

 ازمأ مظعبال هافانا نه * ار مظعأ كاهداا مأ 3



 هرعش نم دبن -- ىجزايلا فيصان خيشلا 1

 ىمظعلا اروتكف

 لوألا اهفالسأ ابلبق نم ماقو * ةزراب كلملا ةاتف تماق مويلا

 لذعبت ناصغ الا نم راملا نا اهتجمو تم ىتلالوص”الا عزف

 لخبلاو نيا اف نسحب سلو #* الع وضحلاو اف كلملا نسحتسي

 لجلا عدملا باصاف تنتأىح * اورختفاو رهدلاءاسن "لاجرلا ىقإب
 نجلا ءازوجلا قرفت ىذلا انف * كلف ف. سمشلا رون كلافص اذا

  لزتعيف ىخام ءىثلا_لضفأو * ترخذ دق رهدلا كولم نم ةيقب

 لحاملا هن ىرجام كلملا اخ نم * اهدب ىفو ىوسقتلا ماخ اهبلقىف

 لل-ح اش ىوضقلا اهفارطأ ناك « دكلمم راطقأ ىف نم الار بدت

 لبج اهفو> نم هن لبس لكو *« هدهب روغ امل. دحن لك ىف

 لعولاو رقضلا اهف بدأت قى # اهبناوج ىف سف لك تبدأ دق
 لدتعتف اهيضازأ بيصت :ىتخ  ةفصاءلمرلاىناثم حايرلا ىولت
 لحكلاو نافجالا ف لحيتكلا ىتتلااكة+ اهتحاسب ايندلاو نيدلا .ىتتلا دق

 لجو امر نم اهبلق فو نمأ * ةقراط لك نم ىروالاهلظ ىف

 لسالاو دنا ضيب هنم تمطحن #* اهدى كلما نالوص ىنثااذا

 وللا ىارلللمرق نعدبفلا عيب «١ تاظوولو ازا يفحص
 لثبقف ايندلا ٠ أت هب :شيج *« هتيار تحن شيجىأرلا نماه
 لجز هقافخأ نم ربلاف و ولعت ه. جبل هقابطأ نم رحبلا ف لظب

 للعلا فنأتسي نا لبنلا مافك * هعئاقو نم اساكموقلا ىتساذا



 /6 ١> هرعشنمدبن - ىجزايلاتفيصان خيشلا

 فادملا ىداؤف لقي ناكله « اولمحت نيذلا بكرلا اهأاي :

 فرصم نم دجحب ملف عوجرلاىغب و * اهقال عاطتسا افباكرلا حسبت ١

 بيشلا لزغ 0

 قيشر نيبحاصلا لكفتنرو * قوفخ كاذل' ىلق ىفو ترطخ

 قوبشدملا اهفظع . ليامت امل *« ىوملا ركس اهيسضي لام كافيه 22 1

 قيزلا رادف ةبسفاحم .تيلط # اهتلو قسيحرلا انلريدت تماق < 020200
 قوبلا 5 فيك انماع قدح *. تجتيهودامجلا تب رطاف تادشو

 قيفأ فيكف اهترمخ تبرشو *  اهتاظمل نم تركسف اهترظان
 قيقرل امهلك .ناف ىلق * اهتيهوف اهرصخ ةقر تّأرو

 قيقوتلا لاتقيو ءاحرلا ايحب *«. اهدنع روق ةسنآ ءاديغ

 قيهشو .ةرفز هانآ نلو * ايرقتم اممال عمطي لل” الاك
 قيلت“ بيشملا ةبابصلا سيل * اببصتم اهتلزاغ دقو تلاق ّ

 قوسي بسشملا ىلا لالدلا اذه امنا ىبشم اريك ام تابيه ١

 قوشم .ناسحلا ةرظانم .ىلعو * ىهملالزغ ىلع برطؤباىنا 2020202
 قيتعأ لؤقأ ال .نكحلو .تبب 4# هناف  نويعلا ىلق ىلا تم ١

 قيرح هيلع اطسف الغ رصم * اشملا كلزيزعلا نسحلا ةبراي

 قيقسش كاذو لاخ امل. اذه * ىمدمو ضايرلاىفكدخ نامعن

 قديلخ مارفلاب .ىساقو. . ادبأ * الشلبسم لازيالثيدح ىمد

 "ا 2

 4 711 ههداز/ 4

 نفوس فهيد تل ا يس ا ل ان دعها و مال 7 0 ةيسل ] يدع

0 7 



 هرعش نم ذبن  ىجزايلا فيصان خيشلا 00

 ىلبق اقشاع او رظني م اومن 5 * ىوحلافلذلا لمحأ نأ ىننومولي

 ىلقغ اهتدز دقف ىلق تيضر ل * ىلا قنتاف روج وكشأ هللا ىلا

 نتا ةنمل

 لطيسقلا ليذ قشت بابقلا تحن * ليجوم لا ءارع ىف جداوملا نأ
 لبجر الإ هنئطو نينثثا واف *« اهفلخ ىلق راثكالا عبتتي

 لبقملا مالظلا يف علطتو اف * اهراهت بيغت راقأ جاربأ

 لمحمب نضهن امل قاينلا رمح *« هضعب لمحت ولام ىتنامح

 ىل تنأ تلاقف تيضر وا دوأو * اهلانأ نينبب ردخ تاذ ىل

  لقصي ل دوسأب فويسلا نمو * ضيباب حامرلانم لوصت تماق

 لزم تقأوا كرض ناكام * دصرمحب ماقأ نمل لوقأ دقاو

 ابظلا ملأ م

 فرفر .,ةراد نيب و قيقعلا نيب .* فرعت مل .مأ رادلا مسر تفرعأ

 فنا ىراوضلل حراسمتدغف *« ابظلل .عتارم اهاندبهع راد

 فرح. االا كلت لفغ بئاحسلا ىديأ# .تطقنف .حايرلا اهحافص تاطخ
 فحضصملا طخ لوح لوادجلا لثم * اهبطوطخ لوح ح وات موسرلاىرتف

 فقوملا مون ءلوه ىبيعل تبصن * ةيفقو لزانملا ىلع تفقو دقاو

 فاصقص عاق ءادن الا كاع اا 520



 /ا# 2 هرعشنمذبن  ىجزايلا فيضان خيشلا

 ليبس كيلا ام نكسلو كارن « ةمنيي رق نييداولاب اهرادايأ
 لولط' نيقشاعلا بولق كيردل . امغاف .تويبلا كنم ترم ل
 لوذ نوفاطعا ىلع ودبيف * اهفطعرمسلادس< دوخ كيفانل

 ليلذ لاما ىوهي نملك معن # قلذأ دق اهمح موق ةزيزع ّ
 لوبج هيلعوطسب نأذرولا لع هءاسراح نانا ىف لاما دبع تماقأ 0

 لوما كاع 2تارئارشاقىيزالاكورشلا7 ١
 ليحر دج دانس لذا ه2 ل ةضونم نس

 ليقصوهوماصمصلاىدصى اف *« اهدخ نى لحكلالمتسافتك" 20
 "ليد تايناتلاف نك > بيخلإ ىلا لرت ”>

 لوح سيل باقلا ىف ىوملادرعف + اهدهع لاح دق نيبلا دعب ناكل 00

 ةيابصلا رسا

 لبنلاو مراوصلا نيب فقتالقفأ د لجل نيع الا ةءر ىّتل لوقت

 لذ ىلع لذ دبعلا دبع لي. وايف * ةدبع ىمو اهنيع هتدبعتسا دق

 لدكلا لعاهاتاةمابعك+ضتو * اهديج نسح نم دقعلاراغيةأتف :

 لب ولابةباحسلا ىذه ترجت اقف * اهعانق لو دس تخرأ دقو تيك ا

 : لدعلا نم هيف ءىشال لدتعع ه« انقلاكر طخت فاطع الا ةفرفبم
 لسشملاب لثملا لدبتسي امك اقاطن + اهدقعلغجت حشكلا عضه داكن ٌ
 لالا هتقأات لق لويذ فوحلا د ةباؤذ دودة ادرو ىلعتلاشأ ا

 لصتنلا ىلع دنرفلاك اهيمضعم ىلع * ةيقر مشولاب نيعلا فوه تطخو



 هرعش نمدبن -- ىجزايلا فيصان حسيشلا هذ

 لبالا لمح الاملاملانمىوح ولو دوج نا ليخب عيطتسإال

 ْ لشفلاو نبجلا هيف داز ةعاجش * ىلع نابجلا ديدشت تمراماكو
 ١ 70 للشدفك ف ىذلا عاجشلالثم م .هديو لامال.ىذلا يركلانا
 ظ لقتني. نيح الا عفني نسلف »* انديىفمادامىصحلا لثم لاملاو

 ئ لجالا مسقي ناىلاىربجتقاززأ ا|مسقدق قالخ الا مسق ىذلا نا

 اولذخناف لقعلاب اوعسموق بر و * او رضتناف لهجلاب اوعسموق براي

 تانأآ فضو

 ةايشلس د نسف 4 ةلييس ىوع ثاذخأ

 اليلغ ىم تفش دق * ليلخ نم ركف تنب

 ةايفك ىول_سان ناك « ظفل هزم 'اهنم تقذ

 ه2 تهذإ لضور + لآ مسك ناعمو

 .اليوط ًارهد تتنكلل «' انوجش ىّدتع تدم

 الولط تناك امرأ * ىدنع قوشلل تنب و

 ىوهلا ةقر

 رفا م لواني] 3 كوس وقنا نسال
 ليلع وهو حار ذإ هبحل ىضق «*« هل_ءلف دعب مل هارأو ىضم

 ليفك نيقراطلا عنع لكو ه«انقلاو ضيبلاو سوشلا نيب تءنك

 لوفج رافنلا لهع ىلغ تن * ىلا نمتزرب ولى د ناك امو



 3 .هرعش نمذبن . .نجزايلا فيصانخيبشلا

 رهزلا لعل

 ادبعم .تدانو تمسباف ردلاب * قدنلا اهطقنرهزلا سورع هذه

 ادروتف هد :فايكلا تبع * اهسأر نع اهرتس .قتقت“امل

 ادرغو ماقف اهب رازملا زنغ * ةلوحكحم ةلقم حضنبلا حتف

 ادهدلا قاعي جاشنلا نيأر انآ * ابقوطب ماسخغبا قزاو. تجربتو

 انهن اك نوهثلا كم 2 ينانج قرا نرا رهازالا غلب

 ادوسأ ابلق هنم ىدنأو ابضغ * ةرخم نيعأب :قيقشلا انرف

 ادعجتف اضراق .مئاسنلا درب * هسم قح ءاملا ريدغلا طسب

 ادسوتف انيل ابيطر !ادبم * هضرأبناوج ىلع تابنلاىأرو

 ادي املدع مل نم ابكحاجدق سال !بجعت "ىبحاصاي

 اددجحت لاط نيح هذه غابصو .« اهغابص نول لوحب باييثلا لك

 زئارغلا

 .لبتقي و هيف اب ىضري لكلإو .* ”لمعلاو سانلا نيب ىأرلا ضقانت
 لاز الو بيعىرولانيب سلف * هتمّر الوبتم كلذ ناك نا

 لدتعمو جوعمو ىمو ول> ه اهبماقراجش الكضرالاىفسانلا
 لدي هريغ نم هل حصي الف #« هب دارب تقو هل فنص لكو

 لبصأ اهي قلل سبلف * ةفص ىلع ًادولومسانلا يف ناك نم

 للعلا ه مسج ف تكحتسا اذارك * لجر نم ءوسلاقلخ نكمت اذا



 هرعش نم ذبن - ىجزايلا فيصان.خيشلا /

 دوجوم بوث ىفمدع ىلع ىوطي * هرظنت ضرالادجو قوفام لكو

 ديعصتو سافنأٍب و صتنيبام * انطءاحرال“ةايح ةايحلا نشب

 دود_<ريغ مون فوخ ىلعالا * ةنس ىلع نيع ام رقتتساال

 دواد نب ناملس ىشاحتالو * هلفغأو ايندلا ىف ءرملا لبجأام

 دنيعاوملا اهتورتغيو هنم « ةقث ىلع اهفام لعبو ىرب

 دوجلاو لخبلا نيب قرفلا افداز * الب نيديلا رفص اهقرافي لك

 دوم ريغ اهركهيطعيو انوط « هب باش. ادومم لاما نضي

 دوعلا ةنر نعوأ دوعلا ةنر نع * تاغش هب سق ا داعملا ناه

 دِدغلا نيعأىست فيكىرظنا نق. * اهظحاول انيبست ديغلا نيعأإ
 ديعلا ةجهاذامو لالحلا اذام * قنأ ىفديعلا فأي و لالهاودبب

 دوهسشم نيبلا ةادغ مويل لك * هل. سيلو هوجرت كريغل موب

 دومسحو موح م لكى وتساى ت> *«رطخ ىذ لكى دنعر هدلا رغصدق
 دوقفع زك كب ل تريسصص .دوقفع بيب اذإ

 ااا ا نر كل لهو لهأ «٠ لغ كغاجالا لهأ هذ هل نما

 ديلقتو ناهربب ىردأ تناف « ةمركتوالالجاكيبزمن انسل

 دوه ربصالا نزحلل سلو * هب بطتسب ءاودءاد لكل

 ديبلا ىف ديبلا لثم كربص ناف * هبحاصدنعابحرر دصلاكر بصلاو

 دو ؤفم ريغ داؤف ىأو ىرت * ةيكحاب ريغ نيع ةبأ هلل
 دوقنمو دوعوم نيب ىلبلا ناه * هب تيلي دق ام دبال ناك نا

 دودرج ريغ تاوفل ىسالا اهنم « ةلطاب موقلل ةطخ :نم كاشاح

 ديجلا ف قوطلا لثملقعلا ىف ملعلاو * دلبروسلا لثمبلقلاف محلاف
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 ا|/#إ 22 هرعش نم ذب - ىجزايلا فيصان خييشلا

 المر درفلا بيثكلاىف رثاكي * مالس انل بيثكسلا كاذ لع

 الهج .نابلا .نيضتإ هيبنشت هه بفطع قشر هيفماق بيثك

 الزغ نالزغلا لع نمىرت # هاتلقم لزغت ىلا ىف اشر

 الحكلحكلاىدهت كارألوقي * لحكب هينيع تفحتا اذا

 البق دوسلا ىلايللا تنج مكف * فرطب ىناجلا امأ كديور

 ىلحأ نيلينلا فرشأ نكلو * رصم نيلينلا هب تعمج دقل
 الح فاخن سلف اعقمجادق * ءامو بهذ نم نالينلا امه
 الدع راطقالا الع بلقو * ادوج قاف؟الا المت نيع

 هع

 217دودلل دولوملاو دودلل ثيملاف 003 دواوع حرفت الو اتيم كببتال

 ةديصقلا هذه ملطلو ٠ :ةلاتشنأ ضعب .ةافو نعسرأف دمأخ يلا ام ىزع هدا يهو 00(

 نميف ناك ريعم يجزاملا .ليلخ خسيشلا مدق 1 ةهاكفلا ل يبس ىلع اند اهدرون ةفاطل ةردان

 لوغرالا ةديرح بحاص يرصملا راحتلا د خيشلا موحرملا بردالا لضنلا لدأ ن م هيقل

 2 مجقلا لاتف“ءاربكلاو ريعلا نكذ ىلا م الكلا اف ىهتنا ةيدأ ةرو تردف

 | نظأو لاقت ٠ معن : ليلخ خيشلا لا ءشأ كدلاو لأ نا 0

 ا ؟ ةيدودلا ةديصقا!يه شاو لاقو ليلخ خسيشلا شهدف ؟ ؛ « ةيدودلا » هتديصقهرعش قنفلا

 ٠ اهعاطم يتلا

 دودلل دولوملاو دودلل تيمللاف * دولوم حرفت الو م تك

 دئاصقلا ريخ نأب نيلئاقلل انملس اذاو راجناا لاقف ٠ ءازعلا ىف لاقام ريخ اهنا ممن : لاقف

 لوالا رطشلا امأ بونعلا نم هيفام عمساف ةفاك نييروسلا رعش ريخ تيبلا اذه ناك اهعااطم
 نعاشلا لوق نم قورسف

 دولوم حرفي و تي كبه مل * ريغ هل ثدحم و اذنه ماد نا

 « لفن هفياغ كيدأ » يناثلا رطشلا امأو



 هرعش نم دبن - ىجزأيلا فيصان خيشلا 7

 معطملا . ةىرثوك باضُرالا « هب افءايملا قاخ ىذااوال

 ىمظلاىورباللحنلاهتنجدبش * هنأب لوقأ نأ نع هلجأو

 منعم دربأ درولا ناكو انقذ * امو هقطنمبيط ةياورلالقن

 ملعت مانرودصب انر ودصو .# .هتممصو ىنمضف "ىلع ىولأ

 مم ةفع هيفو لع قح * فسو ةفعىفوهيلع ىوها
 ىمستو هثيدح نيب حورأو * هنينحو ىتب ابص نيب ح وريف

 مكدن م قوفشلا انن'اكو# ىرجاكث يدحلاىفايلمانضخ

 مدقتملا ةين ىف رخأتم *ىصصمخأو تءجراكتعجر قح
 مدر مل هتيلو حامسلا ضعب #* اهضعبب نامزلا حمس ةليلاب

 لساف كفرط لوقت تاثداحلاو * هتفابف ابلئموجرأ تنكدق
 ىمهوتدعب رادلا عبر تفرعو * ةلافغةعاس رادلا تلخدىتح

 3 00 مثرد ةراد ضرالا لك نئكو * ةظحل ةدم رهدلا لك ناكف
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 أشأب ديعس

 اا لح الذ لبج لغ » لصللاو ةينثلا نيب اهق

 ىلصي كيلع بولقلا ”ىأ ىرت *« الوقف ازان امترصبأ ناو

 الزع نسل مئارك مهرظانت * برح ةاك ماركلابرعلانم
 الق نافجالاب دشأ نبف *« لتقل الصن اوفهرأ اماذا

 الخ قاشعلا رحنت ديغو * ادوج لذبلا نورحني لاجر
 لغأو ىعأ ىوحلا نارينو. * ولعت ىملا ىف ىرَقلا ران ير



 نع يدوم تا لا

 ا/ا/ 22١ هرعشنمذبن  ىجزايلا فيصان خيشلا

 ىلا رظنف ٠ ليباب"الاريطلا نعتينغأ « ليفلا باحصأ كبهللاىيرول ©7«سب وط
 ارعش لوشب دشنأو « ارذش

 نالفاي مهم كتفا * ىبعدسانلا ىفريخال

 نامأ مهنم سلو * ءاحر ممف سلف

 نامزلا قوبس لثم .* بببط فلأ تلا

 نايسصعلا رصّش * شعلا رصق املكف

 ناوملا لقوئرخأ * الاب اذعمهنعفقن

 ىنتقراف اذإ و « لوضفلا كنععدف الإ و « لوبقلا تش ناف نرذعمهذهلاقمأ

 نأ تردقوا لوقي وهو « لولوت تاحانلاو « لو رب ىلو مث . لوقت نأ تئشاملقف

 تءجرف ٠ دحأ تعم ضب ىملك بيبطلا ىنشولو « دبالا ىلإ تيقبل توملا عفدآ

 بجر و ىداج نيبال « بجعءلا لك انهاهلوقأ

 هرعُس سرس

 / ىصلا لزغ 2

 7 متاعلا لثم رحبلا:ءاك ءام * هلوخ ًارد ردلا اذه نظتو

 اذلو ٠ اهلهأ باسنأو ةتيدملار مب افراع فلاب رقنم افبرظ ًايتغم ةنيدملا نم نم ناك )١(
 ركب وبأ تامءوي تمطفو لوسرلا ضيق موب تدلو لاقفهدلوم نع لكس 6 هنسلل' ىقتم ناك

 ةميعاب ىدمت بأ تناكو ىلع لتق موهيلدلوو نامع لتق موب تجوزو رمم ليتغا موب للا تغابو
 مْوْدلا ىف لثملا هب برض اذهلف ٠ راصفالا ءاسن نيب



 هرين نمسح -- ىجزايلا فيصان حبيشلا م/م”

 كانيت أو ءأدعومةعاسلا انلءج تش ناف « ءابطالا لوفهب شقانتو «ءابلالا ىلع لكشإ

 دضتعادق وهو جرخو .كيلعمالسلالاقو ضبنف « كيلا كاذلاق « ًادغابم

 « رثالا ىلعج و رحلات ردهباف ليهسلاق ٠ ناوعفالا بايسنا باسناو « ناجوصلا

 ريعبلا ىداحكذ شني وهو « ريس دمأ نعدتكردأف « رظنلا نع ىراوتي نأ لبق

 راعلا حوضف نمت ود قف * رارفللو هللا ديلا

 راوملاو لاضنللو ىلام * رايعلا ةدارج نم تافأ

 «'>رافسأ نم بطلا ف ىلسلو + ىراخبلاالو ىزارلاب انأام

 زازبم كحامم لئاسو * رابنلاو ليللا ىف اهسردأ

 رارفلا عداملا لثم تاعج د: رارسالا ضماغ نعىنلأسب

 ىراظتن ا ىلع ًاربص هل لقف * رانلا قوف ة-عاسلاهدعوم

 سماالاب كتدهع تاقو « داصرالاب هل تفقو ىت> « داشنالا ممتسا اف لاق

 ٠ اهسوبامإو اههعنامإ « اهسوبّلاةلاح لكل سّبلا:لاقف ءابهبط ترص تف « ًابيطخ
 بيدالا تيأرف 29 «دبلالو ىلدبسال بي رغانأو « رابلا اذه ىحأ نبااي تاخد

 لبقتال مقازأو « ىتترنالج راعممهتيأراملف 223«هتمع ىلع سعق نم نوهأ «هتمأ دنع

 لاق ٠ طارصلا ىلعانفقواذإ مو ىلهلل رفغتسأسو « طارشملاو عضبملات درج «قرلا

 هللا كزتاق هلتلقف ٠ حئاونلا جيجضالعو « حئاوصلا تحاصذإكلذك نحاذي و

 نم مآشأ ترصف « سدعق نمنوهأ تنك دق « كامو كءلع طبحأو « كلتقأام

 هب دارملا) ىراخبلا امأو٠بطلاف يواملا باتك ب حاصايركزْنِب دموهف ىزارلا امأ )١(

 لجر (*) فوصلا دبالاو رمشلا ديسلا (؟) ءافثلاو نوناقلا بحاص انيس نب ىلع وبأ
 احراج ًاسيفق تكريو تيبلاىلا اهبلك تلخدأف اقيض اهرب ناكو ءاتشلا . يف هتمع راز ةفوكسلا نم

 'ء . دربلا نمتإف



 /ه هرثن نم بح  ىجز ايلاف فيصان خسيشلا

 الا ئرتشبال هنكتل 0096 زكةلملا بارش وسب نأ < كنا نا مامالادل فصو

 نإ « ةماركو ابحلاقودهيلا امعفدف « مهدالا ءالبلانم توجناهتلذبناف « مردةئاع

 ميبطا اوأر و « ءافشلاءاحراوفعضتسا دق ضي رملا ل هأ ناكولاق ٠ ةمالسلا,ترفظ

 كلت قفاو و « ءابطالا سن ضعب اورضحتساف « ءاملا تاحفص لع بتاكلاك

 هفرط بوصب خيشلاو سلجم « هيدرب نيب ىداهتي وهو لخدف « هيلعهدفوةعاسلا

 نمانأ لاق ٠ كتفراعنم كلذف ؛كتفرععانفحتتنأ تئشنإلاقف ٠ هيلاهدعص و

 تازتعاف « بلطلا عطقنا تح سب ردستلل تبصتن | دق تنك « برعلاة رب زجءابطأ

 ٠ ةيدوالاو لابجلا ىف ريقاقعلادقفتأ تجرخو « ةبودالا عانطصاو جالعلاةلوازمنع

 ٠ بدصلإ مأهنظ ئطخغأى ريل هروغرب_س نأ دا 3 و « :بيبطلا نيع ىف خيشلا ملغعف

 نيب اهنم انأ لئاسم ىلع ترثع دقو « نيسببطتملا نم لجر ىنإ ىالؤماي لاقف
 كلذل تد_جو ناف « تطقتلا ام لسف «تطقساب ريبكلا ىلعلاق ٠ نيقيلاو كشلا

 « ماسربلاعم "> ماسرسلا بك رتب فيك لاق 2" «ةريص باوجلاك تيطعأ « ةربع
 .؛ لوالادنعدارملاوهامو «) « ماسجالا ىف اهضعب ىلا ةبسنلاب طالخالاريداقمىامو

 ىقامو 9*2« ةلعافلا ةيفيكلاو ةلعفنملا ةيفيكلا ىقامو « لمعو مل عىلابطلا ةمسقب

 ناوءنوجشوذ ثيدحلانإ ربك أهّللا اقف 77"2ةلصاولاو ةيدابلاو ةّقب اسلا بابسالا

 امىهو « لئاسرلا ضعب ىف اهتعمج « لئاسملا نمةئام ىنتك ذدقل « نونمتريغأر جأ كل

 امه. نأ هلأ ريغ ءابطالا وأ ديطلا "نق ق. لصأ بانردلا انجل الو ةكيام نباالا سا

 سأرلا مرو (8) ةدحاو ةلمح («) هتيغب ىلع لوصملا يف هتليهل اجيورت
 ءادو-لاو مفلبلا سدس ءارفصلاو مدلا سدسوغلبلا اريفنوكيف هلدتمملا نادبالا امأ (4)

 :ةلمفنملا (ه) اهيق ةبلختملا ةزمالا فالتخاب فلتختف ةلدتمملا ريغ امأو ءارفصل عابرأ ةنالث
 ٠ هوو بارشلاو ماعطلاك ةقياسلا (57. ةدوربلاو ةرارملا ةلعافلاو ٠ ةسوبيلاو ةبوطرلا

 اهلاوزب الا لوزبالو ضرملا دوجول ًابيسز وكت يتلا ىه ةلصاولاو٠ ةطقسلاو ةبرضلاك ةيدابلاو

 اهوحنو تايمحاك
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 دشن أو هيلاراشأف« بابلاب همصاخ ناكىذلا همالغاذاو «بابهلاك هلزتمىلا ىف باسنا
 هتمدخت_سا كلذ لثمل ىلا * هتمصاخ ىذلا ىتالغاذه

 هتمعطأ امو هتوسك اع *. هتمساق ىنأ ديصلا اذا ح

 هتقك امو هتعذأ ذقام * هتماعىب رهدلا ىدات ناو

 هتمرحأوأ هنع ترخذ ناف * هنقأ ىدلو ماقم وهو

 هتملظ دقف هللا ىببقاع

 كادذا تلدعو « رثنلاو مظنلا ف ةيلايأو هرودلاف هنييافأ نمت بجنعف لاق

 « برحلا راد ىلا قاطناف « ماشلاىلا صوخشلادارأ ىتح « .ماقملا ىلا ليحرلا نع

 مالسلارادلا تقاطناو

 ةيماشلا ةماقلا

 ءاد نم هدوعأ « ماشلاب لبحاص ىلعاموب تلخد:لاق دابعنب .ليهبسربخأ

 « هاوكش ثدي وه انبب و « هئاد نع هربختسأ انأو « هيازا تسشل 410 ماسربلا

 تراظنو«بيطخ لك ”لوق ة زيهج تعطق تاقف «بيبطلاءاجدق ليقذا«هاولبل هوتي و

 0ع « هناجوصب ضرئالاميدأع رقي و « هناسايط لي ذر لبقأ دقلجر اذاف
 (9)29تر - ,زفتحاف 4 مازخ نباانخيشوهاذاو هتتعسوتق « مكه واضرعم نياجم 6 سف

 نع ىنفقوتساو 220« هينفح ىلا ضمواف 3 مالسلا فن أتسأ نأ ثدرأو » مايقلل

 "لعرتاوو « قاض دق ىردص نا ىرأ ىالوماي ضي رملا هل لاقف ٠ ايي ماسلا
 دقو « طالخلالا جضن ىلعلدب كلذنا « طارقب ذاتساللا رك ذلاقف 2 قاوفلا

 رددصلا ف ددرت مه )5( راشأ )0 تاينن )0( ردصلا يرتعل ءاد 0(



 ا هرثث نم بحت - ىجزايلا فيصان خيشلا

 :خيشلالاقف ٠ عنملا رانيدهنمدخو «عد رلاةحوبح ىلا خديشلا عيشدللاقو «هناملغ

 مك له ىرأ ال كئولب دقأو "2 ماعنلاخم كداز تاعجدق « مام رالاامأ كارأ

 جارخإ لهجنوأ « ساكسلا ةلاهوجرت ثيححىلا ليت كتدجوف « سانلا نيب طسقلاب
 كنو شالو « لبق نم ضاقهب جماع كنوجند الف 4 سايقلا ىذتفم ىلعاي اضقلا

 ىلع ىضاقلامدنف ٠ لضفلا كيلع ىلو ىنم كل ضرع ىرتشتوأ « لزعلاب كب دؤب نمىلا
 دق: لاقو خسيشلا ىلع لبقأمث 22) « ساعماريخي ءازج اذه لاقو « رساحلا هئاضق

 ٠ |ءاون ناك هنإهرفغتساو كب ردم حبسوه فشل 4 اءامضن ةاك زلا نمىلام ىف تضرف

 رانيد ىضاقلا نم دخ « بجراي ىل لاقو ضن « بهذلا خشااضبقاملف: لاق

 تذقاتف « ضاق تنأ ام ضقاف ©« ضار ككح ىننا : ىضاقلا لاق «بد'الا

 الو ٠ نيحلصملا رجأ عيضيالهللا نا : لوقي ىضاقلاو « نيحالانجرخو رائيدلا

 « ماقع بيطت ال ىسفت نالاقف « ناحلاب ىلزنمىا خيشلا توعد « ناكملا نع انامصف

 قح كسحضف 07 برقعلا ةماي كاذامو تاق « مالغلاو ةقانلا دقتفا تح

 مالغلاامأو « ةمصاخلاامترجأ ىلع ترج ىتاا ىنب وكرف ةقانلاامأ :لاقو 2176 برغتسا

 تلصو :لاق + كلمع طبحت نأ ىلع كامساذامو تاقف « ةك احلا ىفهقيأر ىذلا ىمصقل

 ىعلعل ببسإ ىضاقلاىلا تاصوتف « دازلا نمىتضفو تاخسدقو « داليلا ةذشهىلا

 ىتح هل تدصرو « دايز ىنب بالك نملخأو « داتو" الا ىذن وغرف نم ىغطأ هنا

 كرد هلل هل تاقف 2*) . ءالوحلا فيغر نمماشأ هيلع ناكف « ءاضقلارانيدبلط

 مث ٠ نانسلاب هذُكن « نانبلاب ْذْخْوِي سيل نم لاق ٠ كعاقلوهأو « كعابلوطأ ام

 اب غدلت يتلا اهتكوش (©) معيضلا ةينك (؟) هدوجو منتمملل لثموه )١(

 اهسأر نع ًافيغر فطخ الجر نأ ليق برعلا نم هآرما يه )0( كحضلايف غلاب 4(

 لج ففلأ هيفا لتقف. امهتالحاب لصتا ىتح ماصخلا امهنيب مستاوهترحاشف



 هرعأ نم بخت 00 ىجزايلا فيصان خديشلا /

لام 4 هبلط نم رش خيشلاو 4 لاعاخيش
 و ىضاقلاىلا )١( ادفانتف « هنعرشلا مكحيم

 تنتوأ ىلاك تجيتب اف 4 نوجمانبحاص خبيشلا نأ تنيبتدق تدك 0 لاق 6 هئيسإ

 رظن ىضاقلا ىلع الخد اماف ٠ نوكي اذامرظن ال ءاضةلاراد ىلا هتعبتو « نو راق لام

 :لاقو « ةيلهاجلا ةيبح « ةيحلا خيشلا تذخأف « هيلعدرلابلفحيرلف « هيدرت ةثاثرملا

 اويفم ةيحتب منيح اذا : باتكلالاق دقف « اهنع ” يهنملا ةللا تيكتزادق كارأ

 ىفزملا جرادم كابف ">« قالخالا نود قوأهلا ربتعت تنك ناف « ابنم نسحاب

 «هبيوثب ال م«90هي رخصابعءرملا ن إف « بابلجلا نود « بابل الا ىلارظن افالإ وءقاوس الا

 .«عفرت ىوعد خبيشلل له:لاقو « هينيعى مظعدقو « هيلارذتعا و ىضاقا الجفن :لاق

 ٠ لقف مدقت:لاقو « لجرلا ىلا ىضاقلاراشاف « عمسن ال ىوعدانبحاصل لب ال: لاق

 ىنمرجأتسادقخيشلا اذهنإ « عارذلا ف عمطيف عاركسلادبعلا مطت ىالوماي:لاقف

 كباسأىت> « مامزلا كماسأ الن علا انغلب اذا لاقو « ةب رصملارايدلا ف“4”« ةب ربمةقان

 انغلباسلف « ةفيبجلا نع تلفغو «*) « هئيسنلا ىف ههتصخرف « ماع نع ةردح الا

 نع الضف « ةيطملا كسمأف 210 « مثلع نب ةشناع نم طبضأ وهاذا » مدسقلاعىطوم

 , «هافق لعىلتسا قت حكحضف * هاوعد ف خيشلاا أ لوقتام : ىضاقلالاقف ٠ ةيطعلا

 . ٠ مالسلاوت رج الاهماسأ الاثأاف « مامزلا ملستل ادع ومةرجالا مات تلعجدق :لاقو

 لجرلللاقف ٠ هناسلةبظ نمفاخو « هنايب رحسب بجأو « هنانتفال ىضاقلا بجعف

 ريغنكي مل اذأ لاقف « نيلي و نمنوهأ لب وف « نيدلا كرتاو نيعلاذخ « نيب نيب اهلعجن

 ضهعب ىلا: ىضاةلاراشأ « هنا لجرلاج رخالو ٠ ىلوأ هبىضرلاف « ىلوملا دنغ اذه

 لحر يلا ة ةيسل )5( لثم وهو هناسلو هبلق هيل بايثلا )0( ايهذ )0(

 برغلا نه لحجر وه )0( ةرجالا مفد ريخأت )هز نادي> نب هر هفس ا بولا لع

 هبن ذي ةشئاعذخ أ نأ نم عرسأ ناكاف رثبلا محتق | دق نيالا نم ركب اذاو ب حز هوخ 1ك

 لثملا هب برضف هلشتنإ م * طوبطلا نعهطبّصو



 تبعلو « موجولا ل_جرلا ىلع بلغف ٠ اياصولا قيمنتب ال « اياضتقلا قيقحتب ملعلا نا ١

 ٠/١ 2 هرثن نمسك  ىجزايلا فيصان خسيشلا

 /ةماقإ ان دنع كال لهف 4 ةئامالا قد:سإ نم كلثم: خيشلل اولاق تح 6 موجرلا موقلاب

 مففخ ناف « ةقشملا ح واطتو« ةقشلاح راطت عمايسالو « ةلقث ةلقنلانا متماع دق لاق

 هللا, نعتسا اولاقو .« ريناندلا نمةدعبهوحفنف ٠ دانزلا ىروك كشتأ « دادمالاب ىنع

 اموتكماسلج خيشلا ذخأ ناكل نعانلصفااماف : ليهسلاق ٠ ريدقءىث لكى عهللاو
 بيرثتالو « موقلاىلاهتلأف تجبصأ اذا .: لاقو 2') « اموةءاسرط ىناوانف ز ربمث

 بتك د قهباذاو « بلطام ىلا هتبجأف © مولالو كيلع

 ورمعا وأ ديزل ال ىسفنل « ىّبطنإو بييطااكاذانأ .

 ىرهد مقسلاءأ ىنكلو *« اموب سانلا مس تجلاعامو

 ركمبارشو ةليحشراوج * ىدنعف كنض ىنسمام اذا

 هب ىنكسف « ابيبط نكي منا اولاقو « هتاف آ نمهللاباو ذوعت « هنايبأ ل عاوفقو املف

 هناف « بريال امث كاذتلق « هفرعل نكي مل نا « هفرظل انياعددرتنأ كل لبف « ابل

 ةينميلا ةماقملا

 4 نفل فراشم ىلا 1 نمزلا ثادحا ىنتلففل : لاقدابع نب ليبس ىح

 6 اسبأىلدجأالو « اسلجام فرغأال « ءىفنم لقنأو ( ءىش ندركن امالخ

 بااطب « لاحرلا فالجر تيأرف « اهيفايق نع ليحرلا,تممه« اههفةماقالا تالماسلف ٠

 ىنتحرط (؟) الاوجن ليللا لمال ةبيود (؟) ةفيحص )١(



 هرثث نم بخ  ىجزايلا فيصان خيشلا ٠/7

 ١ ترعشام « ءاودلا ف غلاب و « ببس ةايحلا ىلا امنإف ةوقلا ىلع صرحاو « ببسلا

 - «تابكرلا ىلا لدعت الف «تادرفملا,تدنهتتسا اذاو « ءافشلا, تقثو ىتم هعدو « ءاذلاب

 لغتشاف «ضرغلا مظاعت اذاو « ةيدو الاىلاز واجن الف «ةيذغ الاب تيفتكا اذاو

 « سكنلاع اود رذحاو « ةيقايإءلات مادام « ةيقاولاة يما دمتعاو « ضرملا نعدد

 جالعلاو « رذح ىلعاهنم نكف « رطختب رجتلانا لعاو « سم الاب ةلعلا نمرش هناف

 6 ضيقنلاب درتستوهبسشلاب ظف# ةحصلاو « لصاولا عطقو « لصاحلا غارفتسانيب
 ١ هكرتك « جانحال ثيح ءاودلا لامعتساو « ضب رملل طيلختلاك حيحصلا ةيملاو

 قش « همضقرسعام لكو « ريثكلا عفانلا نمريخ « ريسيلارضملأ « جالعلا ةجاحدنع

 ماعطلا نم نوكي « باصو الازثكأو « همتس مقافت « همحت ترثك نمو « همضه

 غرف املف لاق ٠ ظفاحلا هللاوابب ظفتحاو « ظعاوملاهذهىنع ظفحاف « بارشلاوأ

 لسضفلا لهأ نم كار“ ال ىنا :لاقو « نوميملا انخيشز رب « نوضوملا همالك نم
 « لئاو الابتك ىف ؛ لئاسم ىلع ترثعدقلو « لقنلاو لقعلا باب رأو « لصفلاو
 (1) ذيشدلاوهام : لاق ٠ اذإلقف « اذبحلاق # ةنملاكلو « ةنظلاعفدب نذأتلبف

 ةيقب ىلا ةبسنلاب 2 «ءاضعالالدعأ وهامو 2206 نخؤت ىتلا لئالدلا ىف كو

 ناسنالانا :لاقمت «هب'اليف طرفأ قى ح « هيأر بيلفتىف ناتسالا ذخأف + ءازج' الا

 كتيمردق لاق « .ىرك ذلااهب فداصأ ىلع « ىرخأ لئاسم نم لهف « نايسنلا عضوم

 .تاهيه « مشملا دس الا سرتفتو بارغلا توص نم قرفت لهف « مجعتساف حميصفلا

 )١( لئالدلا (؟) اهب محتليل مظعلا فرط ىلع تبنت ىتلا ةيفورضغلا ةداملا وه ثلاثة٠

 هتيمكو ضرملا ببس ىلعهب لدتسيف ضارعالانميفم امب بيبطلا رك ذت ىتلا يهو رك ذملا *
 ثدحيسام ىلع لد: يتلا ىهوةرذنملاو ٠ لصاهلا ضرملا ةقيقح ىلع لدن يتلا ىهو ةرضاحلاو

 ٠ ةيابسلا فرط ةدلاتج ندبلا ءزخأ نم هريغ يلا ةبسنلاب احازم ءاضعالا لدعأ (*)



 كلا 0 شلي سراقايسا ا
 : لاقف « ةبترعلا مظع « ةينر الا لي وط:خيشاهردص ىفماقدقو « ةبلطلابةلفاح هو

 معلا اذه نافدعباما ٠ نايد الا لع لع مدسقي تح ءنادألا ملع فرش ىذلا هلل دما

 ءارطخ اهلجأو « ارظن اهقدأ وهو « اعوضومابفرشأ هنال « ًاعيمجاين دلا مولع لبضفأ

 علطتسب وهو « ةريظح اهعسوأو « ةرب رسابضمغأو « اعفن اهمظعأو « ًاعضواممِدقأو

 ىحولا طبه اك« ءابط الا ىلع طبهدق ىحو هنا ليق ىح «ايافحلا حيضوتسإ و « ايابحللا

 « ةراحت مه< رأو « ةعاضب سانلاجو رأ « ةعانصلا هذيهبجاصوءاربن الا لع

 لامع الارادم هيلعو « !يمأوايهن مذفتأو « ًارجأو ةزجأ مهبسك أو «ةرايز ماهشأو

 ناك املاطو ؛ ندبلا ةحصبيالا - كلذ لكناف « ننسسلاو ضو رفا|مايقو «نهملاو

 « دسم نم لبح هديج اوقثوأف ءالهجلاهلاتغا ىح « دسالا ةببج نمزعأ فلا اذه

 ىتف ةرضحلا ىفناكو : لاق « هشعن لق فيك مهليلعلاهآو « هشرع لد تنيك هًاهاوف

 « عاعرلا نيببطتلا لهحبتينمدق ىنأ ىالوماي : لاف ء ةفاضقلا رهاظ « ةفاطللارهإب

 بيبللا ةينغنوكي اب ىنيصوت كلعلف 2') « عارذلا لبح نمنفاصلا نوفر عيال نيذلا
 ساجتال ؟ىنباي : لاقفةيصوتلا ف بهو « ةيورتللة بينه قرط اف.« بيبطلاة بيغدنع

 ءءادغلا ف ركابو ؛ عناق عبشلا نوداعب تنأو قو « عئاج تنأوالا ماعطلا ىلع

 لج دتالو « ءالتموالادنعاهبنتجاو « ءالدا ىلعةضايرلامزلاو « ءاشعلاف“ساتالو .

 الو « ناوحلاىلع « ناولالا نم رثكالو « مانملا دعب برشنتالو ماعط ىلعاماعط

 ةببلح وهف ماعطلا نم تابام و حضني ملاملك بنتجاو « داردزالا و غضملا ىف لجيعت

 ةرمم « هرضملا ةداعلا عطقاو « ةبخن ل_ضفأ ىهف 29 ةبجولاكتنكمأاذاو « داسفلا

 لباقف تضرماذاو « لوصفا تالدتعم ىف « لوضفلا ةيقنتب كيلعو « ةىمدعل

 ىف قرعوه ىذلا نفاصلا نيب قرش نأميظتسيالو ريغإ بطلا فرتحلاوهبرطتملا 60(

 راهتلاف ةدجاولا ةكأإلا (8) ٠ ديلا ف قرع وه يذلا ءارذلا لبح نيبولجرلا



 هرثل نابت ىجزايلا فيصان 0 11

 كدعضف ٠ 0 تنكولو هللا كإتاق : تثاقو مل ا رقاب

 مقدنا مث ؟ لستار ضختأف « مالغان ماعطلا :لاق مهر دقمعاتج الا :لاقو 6 ربكم

 )١( « ءاقرزلاةمالسودش نم برطأ « ءاقللا كلذ سنأ ىدنع ناكف : لاق“. ىنغتف

 « ابيشاهسأر لغتشا تح « رهش تفل نماريخامبسحأ « رهدلاىلايل نمةليل هعمتب و
 اوبيجأ : لاقو « بتتقلا لع خيشلا ىوت_ساف «ابيج اهر ودل حابصلا 9 ظعو

 اهم 6 ةدإب ىلا انيضفأ ىتحع 29 « ةددص ةزافمىف انضفوأف ٠ بتك امىلا هللاعاد

 ىف بضلاوأ « رافقلا ف نؤناا لوا> اهاناخل 2*) « ةدلك نب ثرها نعبطللةسردم
 ةسردلاانبتأ قح « رفظلادايتراىف خسيشلاج رخ « رفسلاةكعو تباجناالو .٠ راخبلا

 )١( ءانغ نيبيطأواوصْن هم رطأو نايقلا نسحأأ نم تناك ٠ نايلس نيرفتجاهءاتبا الاموي 
 مهرد افلا نين ام ٠ مفقملا ناو يلجلا ماح نإ جورو « ةدئاز نب نعم ةرضخب أموت تنغ «

 حوركالذ ىلع همباتو لاملا نم اما ب عر كلا ايما هي ره طاوس ب رطف

 ينانعرسأ ىأ () قش (؟) هل تناك ةميضياكصاهاطعأف لام مفقملا نبا ىدل ن نع
 ندودعملا برعلا ءابطأ نم اذه ثرحلا ناك (4) ءهبلص ةالف ٠ ىرك" ىلعدقو هنأ اومعز

 ةدلك نب ثرحلا انأ لاق ؟ تنأ نم : يرسك هل لاق هيدي, نيب لثم امف ناورشونأ الثقف٠ 0
 بطلإ لاق ؟ كتعانص ٠ اهراد ةحوبحيو اهميمصنم معن لاق 7 تنأ يبارعأ لاق ٠ اف لاق ,

 نط هس( ان كلملا اه: لاق# اهتذغأ ء ءوسو اتوقع فضو اهاهج عم بيبطي برعلا
 ناو « اهجاثمأ لدسو « اهنادبأ يوسيو « اهحوع ميقيو © اهله حلصي نم ىلا ج وحأ تناك

 هسفن نم كلذ فرعي لقاعلا ٠ ٠ بسنت : | تفرع ولو اهيلعهدرويامفرعت فيكفي رسك لاق

 لهجلا يلا ٠ ىواختف قرت ل ىواديف يعاني لفطلا : لاق ٠ اف: لاقوهمالكب ىرسك ب هنعأف

 سفن | اه كلملا اهأ : ثرمحلا لاق ؟ اهاناجحسو اهيهاذم نم كبيحفيو 6 اهقالخأ نم دنحت ىذلا

 ةفرش باسأو « ةحيعص باسنأو « ةغيلب نسلاا) 4 ةحامفلا هنو 6 ةيرخ بولو < ةشد «
 نم نيلأو عين درلا ءاوه نمبذغأ « ىما رلا ةغبت نم مهسلا قورش مالكا مه هأوفأ نم“ قرم

 ماضي الو « مهزع ماريال«برحلاينماطلا اونراضو « بدجلايف ماعطلا | دلو نيل ليسا
 مامحللا كلملل الا مانالل لضفب نورشب الو 6 مهميرك لذب الو « مهبرح حابتسيالو « مهراج 3

 كلمالو ةقوس هيزاوب اللو دحأ هب ساقبال يذلا ٠ ىف هسلجأو لالجالا ةءاغىر مسك هلجأف

 ةفاقملا هذه ينلا ةيصولا ىف صخلتت امم هباحأف هدبطتو هيط نع هاو هنرذح ٠ حجرأ ىنأو

 اهنم هتمصو ىجزالا ذخأ



 نما ديف

 لا/ 2020 هرثثنم بخن  ىجزايلا فيصان خييشلا

 « اعضوم اهل اود_جو امئيح تش مولعف سرادمنوم, اوناكو ٠ مهق> نوفرعي و

 احاوفأ اف نولخ دب سانلا ناكف « ناسحاالاواياطعلا,ةبلطلاو خداشملا نورمغيو

 ْ ىلاج رخ هبلع لجرلا متسااذا تح مولعلا نم نوعيطتسسي ام ليصحت ىلع نوفكعني و

 عليمج نع اينعتت_هسمو « لاملاو هاجلا ةطسب العم ناطلسلا دنع ةفيظو وأ بضنم

 نوكي كلذب و اههف تافنصملاءاشناوم واعلا ف عسوتلل غ رفتيف « لاسمعالاو تامبملا

 هلدرجتلاو لعلاباطىفهريثل الاثم
 باطلا بابسأ تءطقتاف معلا ف كولملا ةبغر تطقس تح كلذك كلذ لازامو

 نم زيثك دف قحهلهأر هدلا ىنفأو « هنافنصم ترثدو « هليص< ىف ىعسلا لطعتو

 هذه هللا|ركرادت نأ الول هراث [للعاهتيقب ترجو « رئأ الو نيعامل فرع ملف مولعلا هذه

 نيملاعلا بر هللدملاو نيلوالا بادآن م تامام ثيحأىتلاةديعسلاةديجلا ةلودلا

 ةيبطلا ةماقملا

 ("'6 حو رطةينىلا 22) « حومجس رف ىلع تجرخ : لاقدابعنبليهس كح

 49 « بوخللا ىنكهتا ىتح « اببضو ادعص ىنقهرأو 20« اببخو ةجلمه ىنعزأف

 باسنت ىمو « عر ةقاناذاو « ليقتسأو 2 ليقأل تازنف « بروك للا ىنابعأو

 « داوجلااهلدبا نأ ديرأ انأو « داهولاو باضحلا فرشتسا تفقوف « ىنفالاك

 نيليهس تنكولو تكله : لاقو « داعنبنامقا رسنك ”لغضقتادق خيشاذاو

 رقاسلا يوني ىتلا ةهجلا ىنممب انهن ةينلا (؟) هسزاف ىلع سعتسملا حوبلا سرفلا )١(
 برطضملا ضكرلا ببخلاو « ضكرلا دشأ ةجلملا (؟) ةديعبلا ةيئانلاحورطلاو اهيلارفسلا

 ديدشلابعتلا ينعأ بوغللا ىنكهنا ىتح هلامتحاب يل ل.ةالام هريس هبارطضا نم ىنلمحى أ 69



 هرثن نم بحت - ىجزايلا فيصان خييشلا م

 ةماعلا نيب فراعتملا ريغ ابنم كردي مل نم نوكي ىتح هنايب لوطي ام اهب ةقلعتمل
سسلا جراخ ىلا حيرلا هتب رض دق اطقس ياما نك

 النام هلخادىفام هتافو نات

 عاوت الا ةفاتخملا ةريثكلا ةحلاصلا

 7 رانيا ربتسأ ناكر قطنملا لعاولوادتف ةعئاشلا مولعلا ف اوعسنامن

 هنأ ريغ ةيبطلاةعانصلا قح ىفوتسا ىذلا وهو ىراخبلا انيسنب هللا دبع نب ندسملا
 لقشتام اريثكو ٠ ىزارلا اي ركز نيدمم خبيسشلا كلذ نم ءىششىلا هقبسدق ناك

 بطيىهو ةقدرزلاو « ليلا بلع وةرطيبلاك ةعانصلاهذه نم نونف ىلع مهتافلؤم

 ةسحالفلاو « هتاقوأو سرغلاةعانصص ىموةدر زبلا نم ءىشل نوضرعتيدقو ٠ .رويطلا

 0 ملعىلا نومضي نيققحلا ءابط الا نمريشك ناكو ٠ اهسراغموس ارغالاةعانص هو

 موجنلا لع 1 2 عيبطلا لع ريثأتلموجنلا لعو ءاهريغو ةيجازملا ءاكحالا ىف امني ةقالعا تايعيبطلا لع بطلا .
 كلذ مهو « ضبنلا ماكحأ ىف هندضاعم ىتيسوملا معو «نادب الاىفةب ولعلاءارجالا

 ْ ىصخن ال تافلؤم

 ىهو تادابعلااهوأ ٠ فارطأةثالثوهو ء هقفلا لعديف درجلاةنانكاوغرفأ امو
 « تالماعملا ىف سانلا ىلع سانلل ق>امىهو ع ويبلا ىناثااو « سانلا ىلع هّللق_>ام

 كباحلا لع ًاضيأ ميمواع نمو . تاومئالا نيمعابح “الل قحام ىهو ضُئارفلاثلاثلاو
 لبصتي و « ةمولعملاماهسلاةمسقو « ةلوبحنا ماهسلا جار ختسال ققحا هيقفلل مز الوهو

 ملعو « باد" الا لعو « تايمل الا مع مهمولع نمو « ةحاسملاو ةسدنهلا ملعدب

 برضو « ةسارفلاو « ةنابكلاك اهءاوالعتدقنونف كلذ نيب و « خيراتلاو « باسينإلا

 كلذوحنو «رثالاةفايقو « ريطلارجز و « لمرلا

 قحاب منونكشي و مواعلا نماريثك نوفرعي ةعدقلا ءايالا ىف مما نمو كولملا ناكو
 ' ١ ةانلملاو ملعلان أش نونتني اوناك كلذل او « لئاسملا ضعب يفءاماعلا"ىطخ نم مهنم ناك
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 رق وسل ىجزايلا فيصان حيشلا

 فرصلا لع وهو ةفاتلا ناعما ف ةأوادتمل ظافل" الا ةينب أ ماكحأ هن فرعتام هنو

 ىنعملا لصأ ىلع لادلا ظاف الايك عاد ترس امو: قف ليقامف ءارحلاذاعم هعبشاو و

 هبسنو « ىلؤدلادوس الا وبأ ليقو بلاط ىنأن ىعدعضاو ليقوحنلا معوهو كارما

 وهىذلا بارعالا ىلع هلات_شالةغللاهذه مواع لجأؤهو ٠ ةماس نبدامجىلا مهضعب

 : و2 ىف وهام« ىبابملا فالتخاو«ىتاغملا رادمديلعو «ى راسلاحابصمو «ىراةلاليلد

 «ىناثلاةحابإ و لوالا نع ىهنلا لع ل دي ب رشت عفر ناف «نبللا برشتو كمعسلا لك نال

 لدب همزجو « هتدح ىلعامبنم لك دارفنا نودامهنبب عما نع ىهنلا ىلعل دب هبصنو
 ىلع « فرصلل بصنلا ىلعو « فانئتسالل عفرلا ىلعواولاو « ًاعيمجامهنع ىهنلاَ لع

 :مطوقىف بعالت اك ٠ 5 ظافل ًالاو ىتاعملا,بارع الا بعالت دقف ٠ ففظعلل مزجلا

 ىفن ىلع عفرلاو « ديز نسح نم بجعتلا ىلع لدي بصنلا ناف ٠ اديز نسحأام
 ىلع « ام » نوكتف ٠ هيفام نسحأ نع ماههغتسالا ىلع ضيخناو « هنع ناسس>الا
 لعو « افرصتمالعف نسحأو ةيفان ىناثلا لعو « !دماجالءف نسحأو ةيبجعت لوالا

 اريثك اندروأل كلذف عاست هالااندرأولو ٠ ليضفت مسا نسحأو ةيمابفتسا ثلاثا

 ٠ ةغللا هدذهريغ ىفدجو. ال اذهل علو « ةفلتتلا روصلانم

 وهو بيكرتلا فاهم ةدوصق ا ىناعملل امظافلأ ةقباطمدن فرعنام ةيب رعلا مولع نمو

 امهعضاوو « نايبلا لعوهو ةفاتخ قرطب ديحاولا ىنعملا دارياهب فرعيامو « ىن اعملا لع

 « عيدبلا معوه و مالكا نيسحن هوجو هن فرعتاماهنمو ٠ ىلاجرجلارهاقلا دبع خيشلا

 3 نضورءاا لعوهو رعشلا ْنزاوم ماكحأ هد فر عت اماهنمو ء زيعملا ني هللا ديعدعضاو و

 اذهعضاو و«ىاوقاا لعوهو تايبالارخا وأىف ةمزتلملا ءازج الا ماكحأ هب فرعت امو

 ضرقو ءوحنلا لوصأو «قاقتشالا لك ءشنونف كلذب لصتي و ءدمجا نبليلخلا

 ماكحالاو ؛فورطا عطاه « طخلاو «ةرضاحلاو «ةحاصفلاو ءثنلاءاشن ل وءرعشلا

 « نايبلا نايعأ » «ةه--م»



 3 0 نمبذ مهمالقأز انآ ىجزايلا فيصان خيشلا 0 4

 ء هرم

 مم | 20

 3 ء يينليقتالا ةباتكنال اوةءا رقلا نوف دا 7 رملان أيل

 مهنأ ريغ ءقب : رجتلاوءا ارقتسالايالمع بطلاو موجننلا ىاليلقالا مولع هدنع نكست 1 و

 اوناك ىتح«رطاطاةعرسو « ناسللا ةحاصفو « ركفلاةهابن نمةقبط لعأ ىفاوناك

 وهو« دادعتسالاوةب ورتلادعب ممريغهيلعر دقبالا#: هيف نوثأيف الاحترا رعشلانومظني

 لامعأموقلاءالؤ نكي مو ٠ هيلعموجملاهسف فاك نمالاهرادقمفرعيال مظعىمأ

 كلذىف اوبهذىح> اف ننفتلاو مهتءل بي ذهتىلا مهتمهنوفرصياوناكف ام. نواغتشي

 لكلنواعجياوناكف « ةقاذا نم هدنعامامف فرصتلا لع مدعاسو « بهذم لك

 « هلوقنمامظافلأ رابتعاب تناكسف « هتحصب لقعلا كب اديدساهجوابماكحأ نم كح
 . بوعشهيف تاخدو مالسالا ربظقحكلذك اولاز امو . هلوقعمابماكحأرابتعاب و
 طباور اهل_ءش « ةيب رعلا ىلع داسفلا فيخو تاغللا تطلتخاف « ,جاعالا نم

 اهظافلا ىتابمدب فرعتام كلذ نف ٠ نبيلع فقيامد_:عابلصأ ىلع اهظفحت طباوضو

 ' رطل بتللاوتتسلانن دمحأ هعضاو لعلو « ةخالا نتم لعوهو عيضولا بسحب



 ع هتافلؤم - ىجزايلا فيصان خيشلا

 عالطاو« عساو لع نع نايأ امهعتاغللا فئاطلو؛ مالكلابي رغو«لاثمالارئاسو

 ارارمتععبط « نيب دأتملا ىدبأ نيب ةلوادتمةروهشمىهو « قئاف

 «ناحيرلاةحفن « ىلوالاةذبنلا : اهاعد« مج |ةفيطل ذبن ثالثىف - رعشناوبد

 ٠ هرصاعنمرعش ثك أف هضعب د جن داكن الامرعشلاديجنمهيف + نب رمقلا ثلاث

 لوادتم فورءموهو

 ىوس.هيلع قلع. هنأريغح رشلا اذه عضو ىف عرشدق ناكى نتملا # ناوبدلح رش

 رئاسىف راظن أم مهاربا خيشلا هدلو حاضيإ و طسب هع « ةريجو ريسافت ضعب

 حيحصتو فذحو«حالصإ و ب.ذ مر ظن هتافلؤم

 اباجو ضو ا وحنلاىفر وثنمو موظنم نيبام ةيسردمبتك

 ءءايدالا تالستا سعف ( ءامدنلاة كاف ) همساااتكدل تيأر و لوادتم عوبطم

 هعمج ىذلا نارهلظب طف رعشلاب تالا رملا نمةرصغ ءابذأ نيب وهنثي رادام ضع

 ١ دب هز ىدنفأز زعوه
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 « اهوعدتبا تاءانصلا لئاخد نم بو رضةريخ الاه مايأ ىف "ىب رعلارمشلار وتعإ
 رثألا نم اهلالو «ءىمثىفةيب رعلارطفلا نمتسسل ءاهوعرتخا عيدبلا نم فونصو

 " «نبرخأتملا او رعاشتماهانع باصنأ الا ىهنا « ناكملا كلذ سفنلا ىدل ”ىرعشلا

 ًانيح اهنف فسر الالغأوادويقرعشلل تناكنف ٠ نيمدقتملا لوف نمرعاشابفرعإ مو

 ايف الا « هنماهداعبإ و «هنعاهفيف لضفل ناكف ءفيصان خيشلاءاح نا ىلا رهدلا نم

 م ءهداحإ و ةلق ىلع خيرأتلا تاداسحو « عيدبلا تاسانج نم هنمز لاحهامضتقا

 ىف ىنتملا ايذتح«بيلاسالاو ىلاعملا ةلوهس كحأو « بك ارتلاو ىنابملا ةلازجهمظأ يف

 « نمزلا هسجو ىلع «لثما باهذو « ةراشالا عصانو « ةكملاعرابو « ةرابعلا ةماف

 ءارعشلا رئاسو وجلا ف ىشع نتا ناك : لوقي ناكىحءارعشلا نمدريغ ىلع ايإ ًارثؤم
 00 1 1 ردع نما زك اان تاقدتف دباتكلاامأ ١ نضر لا لغ نوشن
 0-5 ًادي وجت تارابعلا+ وصدّوجو « تاماقملا ةاك ا عدبأ اك« انانتفاو ةمالسو

 رصعلا كلذ ىف «ءابد الار ودص نمىلو الاةقبطلا ف رعشلاو ةباتكسلاىف وهف

 ةتاَنََوُم
 ىلعهدجو لوقلا لزهىف ةماقمنيتس ىوح ليلج ب اتك - نب رحبلا عمجم

 « ءاشنالا غبادن نمافو:نصو 6 باد"'الا نم انونفاهعدوأ 4 ىر رح اتاماقم ْطد



 ”إ 0020١ هتمجرت ئجزايلا فيصانخيشلا

 ابر ناكدسققح « عبطلا بابسأر فوت مدعو اهرشن نع مها روتفل اهيلعلوصخلا
 ارابظتسا وامهفتاهلع بكناو « هفئاخ تدديت امهمدلك أب باتكسلا خسن ىلارطضأ

 لانف « قئاف راثياو مظع علو هبدلناكو ؛ ىنتملا ناوبدو « مي ركلا نآرقلا هظفحاممو
 هقف يف ًاذفانًامهفو « ةمغللا,ءانبأ نيبقعساوةرهشو « باد الانونف نمار فاوأظح
 ىناثلا دقعلالئا كو وهو دب فتط ىتح رعشلا ضرقيف5 ردانةقيلسهلتناكو ٠ ةيب رعلا

 آ ْ هتايج ىنس نم

 « هرب يدبصإاق عم اهشلاريشب ريمالا عفو ؛ 4 هدشأ غلب و « 1 5209 والو

 هقيلأ قح يوثملا< ر «وهناعرلا نسح هزم يقلف 6 ةريضعءارعش نمو هلضف ىعجتتنمو

 (مامئ.هدجمد) ةنسىلا هتمدخ ىف لازامو ٠ هر ارسال ًايتاكمراتخاو 6 هتناطبب
 ىلإ نيصا خيشلا ردحناف.. هطلاميلا نو مالا هي نمر انبلة بوكت تيرا

 نيئشانللبتكلا فيلا و« سب ردتلاوةعلاطملا لع فكعو؛هب وذ عمابج ماقأر أوتوريب

 ناكف «هنناكم تلعو « هتيص حم «راطقالا يفءابد“ الا ةلسا يموءراعششالا نو
 رع لاهتش لطع "ىئصن باف بيصأ نأيلا«لضفلا لو أةعرشو 3 بدالا ٍلهأ ةعبت

 حرباف « ةيبييجلا هتنطفو «ردانلاهئاك ذىف رؤي «لمنكل ( م روددها حل ةنس

 ناكف « بيبحركبلاودلوةافوب ءىجوف نأ ىلإ «راثنلاز رغرثنيو « رابشاللب ع فني

 نمرثك أب هيكبي نا عطسي+ل و هتحي رق هنن هن هءاثر لواف- « هسف ىف "دس عقو هاعنمل
 ةئف تاف هبقل ىتحامايأه دعب ثيبلام مث .٠ دعب هرعش ذبن ىف اهارت ىتلا تايب ألا

 هرمصع ءايذأةاثر و هيعن ماقف ١مل م رياربف م ىف



 هتمجرب -ىجز ايلا فيصان خسيشلا 0
2 

 رمأ

 يجزايلا فيصانخيشلا

 ل
 سرا

 ىرق نما شرفكة ب رق ىف دلو ديجلارئانلار عاشلا جز ايلاهّللا دبع نب فيصانوه

 ٠ ةيحيسملا نانبلرسأن مةعرك ةرسأن م ( م ام..ه 55 ةنس نانبل لحاس

 >2 اا دعحأ لافصا:بإ دن هعق انيس نبا ج_من ىلع ًاببطتممللا دبع دلا اراك

 بعكت لاطتفةعلاطم او سر دلا ىلاهسفن تبضمث ٠ ةناتكسلاوةءازقلا"ىدابمهيلع ىقلتف

 ىف :قاشملا ىناعيناكنف « ءارعسشلانيواودو وحتلادنعاوقو :ةغللالوضأو .بدالا



 04 هرعش نمذبن ب شي وردلا لعديسلا

 امنا 1ديح . هيلق. بحاضو مءاسال اهل ناك بللا تمل

 اهلاثمأو راودالا

 سشؤك الا هافش ىف ىكافشف ٠ "سفالا ةاحان ىعءأر تاه

 سجرناا نيعل درولا مسي * سدنسلاستكم جرمقوف

 سوستلا ملا ال لئنلا دن < :نسو لا كيلا ىانلطا ٠

 ىست رهدلا نسحأ دق املك * سوبعلاكنع ىنتني الم نيح

 رارخا

 ىعمد ةضف هيف تفرص .# رانيد هدخ ىلع نماي

 عرش ىف .مرحم سوبلاو *. رانيد لاق ةسوبب ىلدج

 ىحارفلا "ىه سمشلاو * حارفالا ردب كتعلط نم
 ف

 ىحارو ىحور هيف رغثلاو * حاورالا حار هيلع كنسح

 هورسلا نع لع ةريط 2 ئكع كبف ىلع ىلق
 هواحتو ةرع كتسيخو :« ىبأ كدص نموكحشت

 ىروجودخ نمدرولاو * ىراج ىنيع نم عمدلا

 ىر وج انيف نويعلل لق * ىراجاي ىل .لاق دجولاو

 ةضور بملا

 راهن اهيفو ليللا اهيفو لبالبلا اهيف ه راهنااهيفو راجسشا هيف قشعلانيانج .
 راتحا ئنمدو هفاطعأ قوف لوقعلا لع * راتسأر وعشلاوههجو سفنلاةهزنف



 هرعش نم دبن - شب و ردلا ىلع ديسلا هراب

 رادربم ةببرب اشاب ضاير موحرأا ةثنمم

 ١١و ةنس لوالا اشاب سايعل

 ريضنلا معن ىصاالا همسر * نع كنيع ىف كاملا متاخ

 ريكن ىذ دساح بلق ىلع * هللا متخ هب هرمأ اذفان

 ريزو رمح لوطب قرتسو * زعو هاجو ةمعن ىف تمد

 انمضم لاقو

 اقوشممنابلانصغك افطعزهو * رفخ ىف لاتخادبامل تلق دق

 اميدنز ريرحنلا ملاعلا ريصو * ةرئاح ماهوالا كرب ىذلا اذه

 رعشلا ولو

 امينا ماظنلا كوبسمرعشلا نم « ًاولْؤ نمضت بلق ىلناكدتل
 اقيقع ىرظاننم هتجرخاف * هلق تلواح هيف مللحاسلف

 نويملا اود

 ىهاوس ىهو دجولل ىنتظتبأ * ىف اودلا من نويعلا ىاودو

 هلل ىوهلا ىلع انعتساف * اهاوهم ىوقلا ىلع تناعتساو

 مورلا ةداغ

 اهلا ىصي سبام ضيأب * تسام مورلاتانب نمىحورب

 اهيلع ادجو هبايث .قشو * اهنم ردبلا مامغلاب رتست



 لإ/ - .هرمشنماذب -- شب وردلا كعدينسا

 دعاصتولو هنمقدحا ثنو 8 :اصخخش كيلع نامزلا عفراذا

 .دعابت:ناو توند,نا كليني *« :هديجن هستر .قح هلا

 دعاقت شما نع نمم "نكت #« هبيف» هنردت ىذلا.دبت -ناف

 دعاس رهدلا سورغلل نكلؤ .4 .سورع نمىهب ارد! ىف كف

 ميا

 دوعسس هعلاطل ام دوعص #* ديعصلا هنع ىكان نم ديعس

  دورولا انأمظأف نايا < الحس الف طوافنم اندرو

 دوك مثو حلاص لك 4 ذأ موسقل ثتثشعب دق ىلا

 دوهيلا هرظنت نيح ىسيعك * ارز ىلا نور ظني ماارأ

 دودو لخ مبعبط نم لف * دودو لخ ميهنم ىلاش

 ديرف لهج ىف وهو رعقمت * حقو جمس مهنمىل كو

 ديدصلاو هيف توملا عبطف # موي دص وأ فو ناددصو

 دوحجلا ءالون.. نم اعيطم * شال مما نا

 اهللاق هلعلف ةمطقلا دب تل ولف 22 را بنر رش سس ل 0(

 ةؤامهد دلب لكى مهو: ءاهنسلا دنع هيف هظح هب ففقو موب ىف



 هرعنش نمذبن - شي و ردلا ىلعديبسلا رك
 نامرخلا 75 دا ةهارع ةةييم لون تبع

 تويببم امسهنم هارا اعف * ىتنا لعاو نيمرحلا ىلارظنا

 توع نامزلا ىح اضينمل .* هبلقو نامزلا ردِص ىلعا>سر

 عل

 ةحزانرادلا عيتم بيبح ىوه * هحراطا ىنيقالب بحبالا

 .ةطاضاقاوشأ. طرف نمت دكف .* هنقاشر نم ًائيش نصغلاف تدر

 .هجئاس اذه عم ,ىلقو اسلظ .* ىدبكؤق بحلاران ججؤي ىنض

 ةحراوب تداع.هنغرف نمو:انل * تقرشهقوط نمنحضلا نس مث ن'اك

 هدام هوجيب اتئام ضافعاو * ةلزانم نع ىدسعبل ىنافج ناو
 ةدخداص دجؤلا ريث ناب لظىف * هعم انتاقوأ .ترصق املاطف

 دخح افص اجيلا ىف ماملا حفاضت :*فرش ىذ بارعالا نم ضامبرو

 .فحاطم .ايلغلا :ةورذلا .ىلا.بلق  ىنمدسق مث ىناعملل هتقباس

 ةخطاني :دوط ىلا ىثع لسعولاك .« .ةكرديلوأش ىلا ىرسي تابو
 هحوانم. رضخ جبل اتاك *« نحم ىذءاجرالا حزان همهمو

 هحرابو ىدنع هحناس نايس :# .ةققاو : بكرلا باكر و ةتمطق

 .هتحارو .هيداغ' ةانغم داجو .# ايخبوص ”ىعسولا نمقيقعلاايح

 هقءاوس هيف تحفس قشاعو * حرطنم هيف ”ىلأ داؤف كف
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 اح 1: نعت

 5000 ديف

 0 هرعش نمذبن شب و ردلا ىلعديسلا

 (١)ءاوضانسحاهمفزدبلا بلسمو :: اهبئاوذ نم اليل تسلا لبسماب

 كن دح ىعم

 هدلو بدؤمولا

 بجيتحاو ىنع رفو ماعطلا لك أ * ام دعب لسغي ملو مالغلا بره

 بهذ .بق كل .هنا قةحن ىتح ه4 هردن مل ىل ليقف هنع كلأنمو:

 بكرلا قوفام سمو ريصحلاق وف * اصعلاب عرقاف باتكلاىنأ اذاف

 برض نم الاض ده. ل مكفابضغ * اهببرضتال بيدأتلا اصع رهشأو

 بحب بوبحعأ هيكتشي نم * ىلع هنم ىكتشملا ناب لسعاو
 تدالا نع اكتم عع هر "قيم خاستالا نا هماعاو

 بره دق هنم لكالا بتعب موأ « هن "بالا معي مل مل هلاساو

 برجال ضفم خاسوالا ثبشتو * ةفاظن بح نبدلا نأ هدفأو

 بتكنإ ىركش نوكيفيكفاظفح# افرحأ أرقي وهو كتركش ىتا
 باغام عسم هنأو بسدشي ىتح 4# هتاداع عم بشي ريهصلا نا

 ببسلا كرث'ىف هدهاع ابعومدب * اكبلا ذخأ دق هينيع ىزتىتح '

 امأ-نوكي اهب تيبلا نا 4 بلسمو نم لدب بلاسو : لاق ول هرض ناك ام ٠ هللا لاب )١(
 هناسانجو عيدبلا ىلع كلاهتلا تايانج ىدحا اهتنكلو بئاوشلا نم



 هرعش:نم ذبن س شن و ردلا ىلع ديسلا ه

 ردصلا ىهتنم لخاد ناكم ا 'اهنسح نود جراخ ردص معفراف

 رصقلا ةيمد اهنمض ناكم لكو * اهصلا نمز اهدنع نامز لكف

 ىرسي ئذلا مسنلا قالخأ نسح ىلع * تاتوكسن روهزلا قالخاب ضاي ر
 عقاف رفسصأب وأ ناقرمأ

 ةوشن رطقلا ىف ناصغالا تايامت

 اهروصق نيب رهزلا نويع ناك

 اهفزف تأت راجشأ .سئارع
 تعرت امل ناصغالا تضقارت

 الطلا ىلع ىناينغ اهف . ليلخ
 هموم مالظ ىف ريق ىلقف

 ىلغ اهريسكحا كبسف ارهجنالو

 اءرثم حارلاب حار ًايقف دعأ

 ةذلو ميسعل اهارك ذب ىساوح

 اهمسؤك :جوربتا> اهسمشاذا

 نماك توملا هب ظل هل حيلم

3# 

2# 

 نإ

 انذ

2 

 نب

 - 030 22 هَ . 0 ِء

 ريسعم قرزاو راسم ضيباو

 .رطقلا اكبي نم هراهزأ تكحض اذا

 او  ةفاصرلا  نيبابملا نويبع

 رضخ سدنس ىف و ىنغت رويط

 ردلا طقن وجلاو ابلبالب

 ورمع الو ديرز لاح ىلا ارك ذنالو

 ربتلا نم بوذ هيف رون دماج

 رسلا نم ءايمكلاذ انشللا بيم

 رق ىلع اهنم تاب "ىنغ فلأ
 رجمخا ىف كلذ 1

 ىردلا بكوكلاب راددق اكلف ىرت

 ربسقلا نم ىجانملا ايحب هب ةظفلو

 رخلا ىلع نامزلا ليم هن ليغ * ىنئثاو برشلا ىف لام نااب ىلع

 ر
 ءاملا ىلع اهينابم شرعناكو * اه روهزلا ران تكر وب ةكرباي

 ءاوشع طبخ ابيف طبخو امم د ىشءاوهلاوءاشعرازطلا ىنص



 8 هرغش: نم كين + شو :ردلا نع ديتسلا

 دعا من-لاق ٠ مذو سنو هيلعهللا صح دمدقو « بنك امدلام هنع يغأ ام «:بتو

 ىف ريشثكو هو .غزاؤلا نبا غزوولا : ناورمتىفو ٠ هصعبإهللا تفخي ل ول:تيهص

 باتكتلا مالك ىف زصح نأ نمرثك و مرسلا ديين ثيدنحو « معدقلاةباتك

 . تفاحلاو ففاسلانمءافابلاو

 « :نيلقغملا :رئاتست ناونج ىلع هونج نطلستاو «.نيطاتتستلا هتوهعسسا نم ناك ادت

 «”تفاطاىفاهجتو زدحب اهجوتزتدق ناكو « ٠ ٠ :نالف ايلا ةأسا مالغ« ناعهبلاوذ

 دغب او « ناواعدالوال ةؤنبهتو اذلو« ناليغلأ هل تادلوف:««تفلبصو ةركىعاقزشاءو

 بنشنلاةفاغ تاع *« نب رشسلا قافاحتلف © نيئَمُأ نيلاضلا الو قوس هونقتم“ « نينئش ئضم

 نكتلواحّرفاوامعو « ةؤزهظااك "املا ستجقنتل «هوزهاطن ناو دارأ'« نيكسلا ىلع

 ثددرأو«'مرلاو مطلاب مهلا ذه اف متؤجتبم بم تزيغامنف لك أامةعلو و « مه ودعل

 ٠ :تابيجعلا حئانضفلا كلت ى دحأ عقيالنأو-«تالفغلا تارت نم ةريغ ظقوأ نأ

 م0060"
 0سم سر دس

 تعلو هضور

 رمعلاو سانلا ف نازمعلابخاصاذك « اهم نمل -اهيرظان ىانأ ل

 رصقلا قرتغم  ناونآلا "ام روصق *« اذ نحو قابملا * كل: اذبحايف

 ىرمأللا نم روح وأ درو ناذلوب *« "تفّرخزت ذق ةنج اننم دهاشأ



 هرين نم بخحن ب شيوردلا ىلعديسلا .؟

 ٠.٠ ٠ ديقعتلا نمر ارفلاو ىنعملاو نزولا ةماقتبسال « ديردشتلاو جتنفلاب لمحت باوصلاو

 ةليةرلا'و ةاضملا

 ةنماقم نم

 ةليضفلا نا « ااا ا كومنلاجومنم كمصعو « هاضريامل هللا كقفو

 ظ نمرارفلاو « ىوالل ل يملا ىلع لوبجيناسنالا عوو « ناتداضتمناتفص ةليذرلاو

 ةليذر موقدنعةليضفلا تناك امب رف «دالبلادئاوعو «دابعلاءارآبسخ ىلع؛ىرخالا

 تانس>و « 217 نب رخ تملا نم مهريغدنغ ةليمضف متأ دنع ةليذرلا تناكو « نب رخآ دنع

 وذوهنف 6 مهعئانصو ملاكشأو + مهغئابط ىف مهتوافت عم « نيب رقما تائيسر اربالا

 « دايدزالا ىف دهتجيل :لوالا بيغرتىلا لييس الو « ممذلا مهنمو « ملسلا عبطلا

 « نايبلارحسب ىت"الا ناسللابالا « دايتعالاب ىشاحتي نأ لع عبطنيل ىناثلل بيهرتلاو

 نف « حرجاذامسجلا حصيامب ر وع خدم اذا وب ريلءرملا ناعإ نا ثيدحلا فءاحدقف

 بولطم امهالكو «اريفنت حئابقلا ىلعمذلاو « اريك ذتنساحملا ىلع حدملا ناك كلذ

 لك سلو « لماكنلا لاككلالبقي و « لفاغلا ظقيتسيل « اعرف بوغسعو « اعرش
 « ةحيصنب عفتني المتمم نم ناك ناف « لوذ< اقلطم مذلالك الو « لوبقعحدملا

 ْ اصف جردنب لب «لاعفالاىس نم وجهلا نوك الذئنيخ «ةحيبقةلعف نع ىهتني الو

 ءسانلاهر د هيفاع قسافلااو ىذا : ملسو هيلعهللا ىلصهللا لوسر لاق 6« لامعالا

 بهل ىأ لب تن :ىلاعت لاق ءاض .”رعمواح ”رصم مذدق زب زعلا باتكيف يل اعتدللا نأو

 الوب نوكي نايذالا عوننأ ىنممام ذا نيلي رغ ضقانتو ةفزاحي عوضوملا اذه )١(
 نوكي اف نيتفصلا الك) هدنع ةدعاقالىأ نيخ ىف ةليذرلا نم رارفلاو ةليضفلا ىلا لبملا ىلع

 اسهل لمتيلغإ ٠ .ةلييقر رخال( ىضملا دنع دمي ليف هضمي دنع



 ها هرثذ نمسك 1 سيوردلا لعدتتلا

 تملع دقو « قرط ىلع باوجلا ننسفر# و « ةقيقحال قب اطمريغدادبأام عينج

 ديعسلاهلوقب ىلراشأو لاق ثيح« لئاضفلاو ىوقتلا نمهيلعوهامو « لئاقلا ل ةعرادتم

 ىفهنممرك أهللاواين دلا فةداعسلاب ل فرتعادقف « اًرآللا كت ىف ديعسااوهو « ايندلا ىف 1

 بوسنملا باتكىفامبف «فاطللا نيتببلا لئاق تءن بجاولا ناكهلوقاماو ٠ ىترخالا

 اذه درب« اذك » امو زلمتسساف « دسفأ جف درظتسا هناكو ٠ ىلاعثلامامأالا فاضملاو

 لكب لاطا ثيخ « تفايدل ضارتعا لك ةضراعم نعربكي رصاقرغصاو « تفايتلا

 هريسبقت ف ءهادنأاهشرمفءهشلادقفو ولو ءرهذلاهنلمج الام «رهدلا هب ريل
 ىناجهوأ مهفيملاذا” للعام نكل « هيلع بترتيال عماس لكددشرال « هيباوج فر هدلا

 ؛قاداجع ىنينغي الام ىنارامتو « تعاضيةلةب ىفارتعا ىفدمالك اماو .٠ مكتومذو

 ءرورغم ريغلاا مم ىلا ةعاضبلا مدعو لب « روصقلاو ريصقتلاب افرتعم لزأ لىلاف

 مودعم هنأ لع ىنادبامبو ٠ هقوبلت ىلا تفتليالو « هقدشمب رتفبال هلثم نكل

 مامالاوه» لوالا ب اوجلا تايبأ ىفهلوق  هعاضم باوصلا ىفءءارآناو؛ ةعاضبا .

 ةريخالا ةماكلا نمريخالا ءزجلانا معلا بلاط ىرصاق نخيالف « عرولا ماعلا ىلا

 ىلع اهداّتعا نمدبال لب ابكي رحن زوجيال تيبلاضورع ىجىتالوالا عارصملا نم
 عرولانيعديقتنأحصيالو في رعتلا تادآ دوجولانهنبوننالو نكاسوأ نيونت

 ىناثلا باوجلاتايبأ نم هلوق ىناثلا ( عر و ملاء”ىلع مامالا وه »لاقي نأب جاولاف ٠

 ىالساابحالا ىداوىلا لمحت *: انسحتنك ناحيررلا مسنايالأ

 « حيرلا مسن » هلوقف ةفاضالا ماسقأ نم هجوب نسحتال ىتلا « ةفاثكلاهذها

 الو هيبن لكمانأي ىذلا « هيركلاوشحلااذهامو « حيصفالو نكلأهلقي مىذلا
 لقثأوإ« حبر مسن لقثأاف « هوحنوأ قوشلا مسناي الأ : لاقل باصأولو « هيضتري. ٠

 مقتسم ريغ كلذ ناف « ممل ارسكو عاملا نوكسب لمحت هتظفا « هحيصتو هطبض ىقهنم



 . هرثن نم بحت - شب و ردلا ىلع ديسلا 0

 عومدلا مهحارج نويبع تضفرف «فوفصلاةناح نم قدانيلاءانغ مهعمسأو ءدسالا

 مالماوعمسو « نارجملاةفاخم ةايخلاب حل اومصو اومع ىتح « فويساادودخ ىلع

 ْ ناعطلان اذ" اب توملا

 لجالا دئارمبيف سكات ىتح د مهب فقاو بعركنممهعارأ

 « هقنع ىف رئاط مهنم لكى رت و « هقرطرشحفف ريطلا مهثثج تمساقتف

 قات +قاافطنلا كفاختل * هناىتح كرشاالهأ تفخأو

 همدهل قي رث مهسوفت امظاو « هملق قب ري ىنامالا ىوراف

 رمقلاانسنماوضاوءاضقلا ىراج د نمعرسأو ئضاملا لجالا نم ىضمأ

 لاعوالا نيب هيفرشم قرشم لاحأف « باودلا كلت نم ضرالا هيلا تعزف
 نم دئاصلاةجاحابنا اونظو « ركسعلا ماما نيمزبم مهمال_ساااوقلاف « باضهلاو

 رتس ديب دنجا

 باسلاال ب واساىفةبم ركلاموب + اهتمه ٍتاغلا دوسأ دو_سالا نا

 «براشهلرطامو مرهلارهدلاةبيبشءامد ر و« بئاوشلا بو رحل ىلاوت نه هبيشأ

 تارإ اتق سرفلإب ميسادو « مهعماتشب انازرف مظعالا هاثثلا اذه.قدايب:تعجرو
 ظ 23 مهع امر ىف

 لاثم وهفماعلا اذ او رك ذنالو * هذهدعب كيتأيامنآالا اوذخ

 . هلم نم. يت

 نكل «.هلايخىفءىثالال لمأتلاو « هلاثمأ ةب واجي نع ب ارضالا:بجاولا ناكو
 سيلا .كيلا برقتملا 4 كنع ماكل ا .« ةءاصالا نعةيل اهنا « ةباتكسلا كلت بتاك

 ناعم « ىنذديك ” اعبالا هتعارب ىشمتالو « ىسو ىنذ ىفالا هتعارب تسل «.كنم
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 ظ : هيأ ىتةاوعدنك ريغلا

 . .ادزابكقدنوىق تنك زوما * هنقيق كامنكولف كيلع ضفخن ٠ 0.٠
 نحلا ميزاب و < تقي رخختلاب ىدعتي « فولام ريغ فلؤي و « فو رحلا فرحي

 لكنم لعافلا رجح م هيلاةناكل كف: بدني و« .هيلع معَأام توفي و © فقيحصتلاو
 « ىراقلا هجولاوذ:« ئراقلا اذه نمتاقف' .. تنين نؤكسلا:عضونم: تفي و « تيب

 تاذو دو رفربكه يفاذاف هتلمأتو ءهستب تاقف + همننإ ليقف .' هسضأرةتماقق :٠ مشاه ليقف

 لبج ىنأ لهجيو « لقان لكل مولغملا بعشأ عمطو «لقاب غو ءردام مؤلو « دوم ىقش
 ناعتلف نانغللاو+ نومضملا ناونعلا نم تفرعف .: لعملا ةفخو هب قنحو 4 مدقتملا

 - .٠ باوجلانعىوجلا: و ء بايالاب ةمنغلا نم تغتنف.« نونيكللا نم

 اهالطضاام بو رح نارين ترجس « راصعا ودغلا نمديفج رخ:نمزف ناك

 لظتسا تح « بقزتي ًاكئاخيرصنلا ىننوم مهنمهللا جرخاف6 واضغالا نمرضعداؤف
 بقرت.هآرذم ر وصنلاهملع نمنامالاةمرختع

 هديش وم هسفن نم * ادغل ىغولا مويالفججدفيملول

 رفاكهنامهل هتيسنل لّيللا بيشتداكو « رئاوبلار اهنىاوشفختف ةسأب زاب م غقوف
 هب راقع بدتامىتح ليللا ىلع . + هماقتنا دنج هللا دبع ثمردقل

 هيهاومىوهنمت سل بهاوم * رئافودالبلا ىف دن لك ىفف

 « لاصنلا ىلع لابصتلا ترسكت ىتح ء ليكرتش هقذانب نم مهحاوزاب عهلباك -
 ىلأ ىلع ريعلا مودق هودع ”دنج تدقق« ليللا ماس لع راهنلا ماهبسنموهحئارللاب

 ىلع نبج نم مدسقتز يغلاو ه لانس ىلأ نم مع نرصابا اونُمِنأ ث يح :.لابشالا

 « نايبلا نايعأ » 646 عضل
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 75 . ةماعم نم

 : عجسلا ف عب هئاو.اداشنا اوةاشتن ارعشلا عدي ربظنالف همسأ ل جر ثتعمس

 -«:ديلولا نأ ئاعمو « ديلؤلارعشو « نامقلةكحو « ناسح ناساهلو « اداحيإ والمإ

 نبا طخو «سابعنبالعو « سايا نكزو « ديمغلا نءاةغالب و « ديملا دبع ةباتكو

 لك ىفلوقي و « بطخلاورعشلا ىف « بدالاىعدب و « هلضفرفعجرصتض و « ةلةم

 « هنسفن اهي هللوستو « هسدحاهمهوتب ىوعدلاهذهو « لازلللز زابم نم له « لاحي

 «هفرع نم ضعل لع أ امر ثكت نكو «هربس ىقوشذا ىففوشو «هربخه بخ نفوشف

 . نا نا.« ىبالن اكذناو.«ىدملا اذه لك.شىن زي نا« هفضولبحلابو

 داوم ىف كلذو « هايإ و ىنعمجنإب قبقاعم نم تك أو.« هارأ نا حاملا: نم قتسشأ

 ايرجاس «هرامإ ىف « هرام تيأرف « ىوسبملا ماقملا مداخ لزنع « ىودسبلا

 .ءىطأطم,# هسياوج عماج « هبسافتا ماك وهو « ةراخفلا ليذ موزخم ىنب ىلع

 ةسماقم نعم « هفاثكب اهددر»« هفارخ ثيداخأ اهتذف « هسارك ىف ىجبتي ؛ طيس

 كلهو« اهدرت نمت ام تاماقملاب حاص اهعمسول 3 اا ىردبال وهو « اهارتشا

 ركف“ تنب ةوبأ ىسدب و « هيفشبلام لقي « هيفسلاراصو © اهدزبب سنك, مو دكربملا



 ل هتافلؤم ٠ هتازيمث شي و ردلا ىلعديسلا

 تاماقملاو « ةعجسملا لئاسرلا ريبحتو رعسشلا بو رض ىف هرصع ءابدأ ىراج

 6 خي رأتلاب هعاونأ نمزاتماو . هيف ننفتلانسحو « عيدبلا ةعانص ىف عرب و « ةعصرملا

 نممدبسحأو « ءانغلا نونف نماهيلاامو « تاحشوملاو ايلاؤملا ةعانصو « ىنغتلا راودأو

 تناك امالولو «هرصع ىفرعشلاه يلع ناك امسح ؛هرعش ىفىلوالا ةقبطلا ليذ ىف نودعب

 ىئثنم ىف ىلوالا ةقبطلا باتك نم دبعل ج ورحلاو وشحلانم عاجسالا هيلاهرحت

 لضفلاو بدالا ىف نيدودعملاهدارفأ نم وهفاذ_هعمو ٠ دبغلا كلذ

 مي ركو ايازملاديمح هنميأ ىف رهتشا نم حدمىف هعضو باتكتس كّردلاوجّردلا ٠
 لويمدوحت هتداقو « هلقعديلا هدشرأام ىلع « تآياندلاو لاثملاىوذهذو « تافضلا

 ىرزاجنلا وطصم:هذيملت ىو ر ٠ نيمومذملل كردلاو نيحودمملل خرذلا لعج ٠ هسفن

 هنمتفقو نناريغ . 'ةدزيإو قطصمكب ظفاح هقيدصدنم هراعتسا باتكسلا اذهنا

 : 7 وثنم بخن ىف اهضعب ىرت ذبن لع

 اشاب سابعريصم بحاص ضايهعضو باتك ليم ار وصل ليملا نسا خيرات.

 اهتواسمو ليحلانساحييفرك ذلوالا

 عيطتماهلءلو اهيلععلطأ ل  ةلحر
 اهدريل و ناجرتلااغأ ىلعهقي دص هنماه راعتسا ب ”يدالاف ةنيفس



 هتمجرت ب شي و ردلا ىلعديسلا ظ 5

 لكي وردلا لعنيسلا

 مرح ار هشة رغىف ةرهاقلاب أشنو دلو ٠ ىروكذ الا مهارب|نب نيسحديسلانباوه
 خويش ىلع همولغ نخأو رهزالا لخدأ معلا نس غلب الو (ه 17101 ةنس

 مث . رهزالا خ ويش ةلج نم ممريغو ىواصلاو ىنس وقلاو ىدهملا خي_كثلاك هنقو

 تابمأ ىرقتساو « هبتكنمهديهيلاتاصوام ىلع بكتاف « بد الا ىلاهسفن تلام

 ةسدنملا ملغت ىلا هسفن تبص اك ءاهرد باتحيو ء اهررد ج رختسسب نع وأ ةئللا

 نفهنيف نقنأو عيردبلا لعب ضتخاو رعشلا نضرقو ةباجكسللغ:رفتمث . باسملاو
 سابع رعاشب فرعإ ناكو ٠ ةعاسااوفع اهخرأ الا ةثداحدب رت ناك امج رأتلا
 ىلا الام ٠ رعشلاب بسكتمريغ راقعولاماذ لالا نس> ناك دقو ٠ لوالاا شا

 واح « ةدبموصحلا ىمء ءاجنملا ىف امذقم« ماثلل اذابن « مازكللل انئادم ر ورسلاووبللا
 زازعرال ازئاجهرصعءابدأ ةبتاكمو لئاسرلاءاشن اور عشلا مظنب الغتشملازامو «ةبك افملا

 (ه٠77١) ةنسةدعقلا ىذ ,/ىف هللاهافوتن أ ىلإ «هلضف ىفراءلالجإ و « هئاقدصأ

 هذيملت هرثنو هرغش نم. قرفتام عمجدقو .. ءايدالاهنب ًاوءازعشلا هاثر قح هيعن ماقاف

 ةعبطم ىلع هغبظو ( راعش الا نيمح راش الا) امس ب اتكى ىراجننااهمالس ظمعم
 ه ١7/4 ةنس رجلا



 1 1 هز هرعش نمذبن _ ن.دلاب اهشد خ.يشلا

 شي روردلا
 اشوشغم هدعصن صضخ قرب و“ اشوبمحلا مود نم مورلا ىف 5

 اشيطعت مهتون فلخ اهداز * ضرأ ىر مهام نم ىجرت ذا

 اشيواح ىوجلا ةلؤد ىف ناك *# خيش وهو ممح ىف ىباصتو

 اشيطي نا نا نظو القع شاط #* امعزو اقم شارفلا لثموهف

 اشعيل 055 / دعب هتيل * دايدزا ىف هلهجو ارهد شاع

 اشيشحلا :ىربو هنايانجب *« ىبأي وهو امناب مركلا نت

 ع

 تن

 اشويج هيف لاخو هنم فاخ #* ريد هلايخ ىدبت نرا

 اشيوردلا هنوعدب ىضفار *« ةرجراخ . هتاخاد يف وهو

 امشوب رس ىلسعلا ىدبأ هتاعج د: نكس لج ّرلافشوبابلا لثم ناك

 اشورق هنع دعبلا ىف انفرص ول *« دب هنم اننا نكحي مل هبرق

 اشورعلا لقيام كيلايل ىف * هيلع اربسصص سفلي ىخوتف'
 قر براض

 مهبتسأ ىداؤف هلل ىر دق * قر براض بح ادجو: تمه

 مث كت كلذ دعب نم ىل هلوق * ىلحأ ناكاف الضو هنم تمر

 نغأ ىظ

 ىنايحأو ىتاقيوأ تباط هيفو * هن ته توصلا مخر داش هلل

 ىنايحأ ناحلالا» مترت ناوإ « هنن تم. ظاحلالا“ ىتظي انر اذا

 مايطا نم هيناثلاو مهفلا نم يه ىلوالا انمهن ()



 هرعش نمذبن - نبدلا ب اهش د جيشلا 2:

 بدبشل

 ىما ىلا هتعد دق لازغ هابس

 روفلا ايظااوهنسا ىغبنت ش>ولا ىهم

 ىونلا ةملاظ ىف ناريح هفاكل

 روناا هفنكي ءاحطبلا ىلا راسو

 رصقم ريسغ تيلا جحب زافو
 ريصقت تاف اذ قلح هناف ناو

 ةيل ةيلحب هتناز مزمزو

 رولا اهدسحت نادلولا اهلثم لع

 ةجمو الاك تداز ام هالح

 روزلا نه اتح هاوهم نم لاق ناو

 اهل اوبحع دقو هيحاوأ لون

 روذعمل راذعلا ىوهب نم نا الا

 ةرايز ىدأو اكسن ىضق الو

 ريشابت هنم ناطوالا ىلع تحالو

 اهنس كحضب . ظحلا ىناهت هتتأ
 رورسم هايقلب هيبحم بلقو

 ىنملب دمحم رشبا نا هتدانو

 روفغم كبنذو روربم كج

 اخرؤم لاق لاللا ناسأ اذهو

 روكسشم كيعابس هللا تيب جح ىلا

 ةيعادم

 لقو ىوكشلا نع عجراو

 ابر هللا تيضر ىلا

 ايطر ناك هانج دخ 4 ىلعاهمتينجدقاف

 ىلزت نمت لفت كلو * تدتلفتف اهني

 ابحت نا ىثاحو تفثك# ةيل نم اهل اضغب

 ايلأدقاعيمس تعدو «الواطت كيلع تمجه

 ىب مويكوطرض دق *تخرأتلاطتسا ذمو
 6ا/ ١١

 هكر



 0 هرعش نمذبن  نيدلا باهشدمع خييشلا

 ىعتلاو 0 را

 بيش 5

 روثنم هيدخ قوف راذبدعسآأ

 روثنمفجهب.ضور ىفدرولا مأ .ّ

 ابجمشإ ريبغ راهزأ قشر

 ريطعتو رشن  نوكلا عيمج ىف 4

 بجاو> ”ىبق ىناجلا:نم اهانج

 روهشم بضعلا هفيس ظل كانف 9

 انر اذاىلظ نفج وك شأ هللا ىلا

 روسكم وهو هداص بص باق ىلا

 متم بص بحلا ليبس ىفالا

 روحسمناطو نفجلا مهسب باصم

 ةرظنب بيبحلا ظحل اطس هيلع

 روسأم وهو هعمد اقيلط حارف

 هقارف ليحرلا موب هءاس ل

 روفوم ظحلاو هايقل هرس دقف

 0 يف قارفلا هللا لتاق الا

 روسم رسعت دق قافر ىذ ىلع

 ىوهلا نمهو رذح بحت برو

 رذحن بحلا يلع هب رغي تاب دقو
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 ابنض عمدلا هيلع ىرجأ :# ابضتب مك هبح ىف
 ابهشو ارددانل ىكذت . « العلا ىفهالح ىظ

 احلا اهتعلطب تبسف «هلاج سومثت رم

 ادد قل درو قوفذدا و هرادع لع ايم

 ىب رملادهشلابلطتتم *. هرغثل قي رطلا كإس
 ىبرباتوظح رج ىف »+ ةذاعس لحن هلل

 اش ناك هيلعامج لح بيشأر اصول
 ىبرأ هيلعو هقاف لب #١ ًاينيءرت هانأ ىكاح
 ابطو اعرش ةدو# * ه يتفرع

 ' ايلو افاوطتو ايعس : همح ةضب رف ىدأ

 بعص ناكام تنيل دق 6. ةبرشم نمزهتقشو
 ابفجيرلاكتاسرتساف# ةيل ثدحُيل ىنأو

 ىبأت دق غبْطب راو« .ةعتبط هيلع تاهس
 امو هيد# تشفو ابحت تداك الو تلاب :#

 اينو تبت اترسحاي د هذه لوقت تدغو

 ابسواقشام اومه »*“: اطوح ىنازحنم ّ

 ايصءاملاهيلع اوبص  ابثيولت اوأر اذاو

 ايغ روز لعل اهنع * رذتعاواملع ربصاف



 هاش وتقإلا.ث ندا جابسنم عشت 4

 نصنلا هيبش
 هءاش هاهلب الطلا بو رشمو * هناش نابلانصغل ايبجورب

 هءابصلا ناوبد "ىف حو #* امظن هيفب ديرفلا دقعلا اذب

 هياذع اءذع ئز ىلاشحاو * هيلع ارينصدجا ملف صو

 هباصم ءىطخ ملو ةعّيمر * ىف ىذمدق مهسب ىلق ىتر .

 هباكشنا ىدبي ل طاه ىعمدو  ه« ايانثلا قرب ادب دقو حارو
 هباحس هبئاوذ نم هيلع« نكلو ردن ههجوو حولي

 هياهتلا ىل بصي قوجلاب ىلقو * ىفرط هارب هضور دخن

 ةبارش ممطأ مو ىنركسف *« رم قيتع ثيدحلانمريدب
 "م نا وه اكلم“ شاع“ قا ءازأ

 ان باقل وخلع تلح ُ شت ىلتع ىنالا أ ْ

 ١ هياغاذلا لع نوجنشلا ضوعو #١ ادهم ليلا مو ىلدبف .

 000 قط زو افدسإ ٠ ارلل ةناكرا نطاق
 ٠ مانع اهابتع نوكت فوسو .» ىنامالا تاياغ. هينم .ىتلأس



 6 هرعش نمذبن - نيدلاب اهش دج خيشلا

 سعاونلانويعلاو ىدحدحلاب و * سجرنو دروب قاسلا مهايحو

 سااحلاوفص ريدك اونمأدقو * ارطاّوخ اونأمطاو اسوقت اوناطف

 سرادملارتدم ىفاحادتما ىاسل 4# هريدب ءانث نم امو بيطأب

 سوقاونلا برض اهعرش ةيمأاي .

 اهقراو يبل دق كليانث ىذه .

 ببج نع رتسف.الطلا ساك رم مأ ظ :

 ترهظ دق مالا ردبةلطكلتمأ .

 مهتلم حدد فس ىراصنلا اناب

 كلمهحو رىلويه ئكلو صخش.

 هدرفم رصعلا ديحو وهو ماقأ .

 تسردام دعب امسج سئانكلا ىحأ

 هل ةالبتصلا ايف .ليزلإ ومما
 هتجبب ايندلا تهز نانو زال

 تدب هر هيف لح كرطب مك
 هتوعدب ىفاو ذا فاصآ كيررب

 هفقدارس ىماسلا كرطبلا امسال

 تمسب نم مولظملا ةرضح هب ىنعأ

 نو
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 انف

 نب

 ىسيق ىونلاو ىرازمبرقنيبام

 ساجر ج هللا ىن ءايض اذ أ

 سو رغر وغ يح اه انيس ىح

 سيسقو سا هش لك ىح ىباح

 سبدق لكش ىفةروص هءسجو

 سبيطغتو ثيلثني ىراصتلا نيد
 سبلاو كإنقلاقوفربلاو رحبلا يف

 سسأو .اذيشت حورا ديو
 سدقتو حيبستب هودجمو

 سب واوطلاب اجاهتبا وهز ريسطلاف

 سوسو لوقعم بئاجي :هنم

 سدقلب شرعني-غةفرط فرظىف

 سب رقن لك ملف قافدركل نك

 سديعل كحل ىنامالا روع هب



 هرعش نمدبن د ندلا باهش لح خيشلا َ 3

 تارسلا ضاير

 سلما ضخ ءادن الاثبي ةتسك ٠» سئاوم نوصغىذسآض ورامو

 سئافتب هنايضق ىلط ىلحت * اهلطرتد نمنزااىراوستتابو
 سباوعلاتارصعملاىداوءلانؤيع * اكب ند ك>تتضب رهزلارغث حيضُأو

 سناوم ريغ تاب فلإ ةشحوا * اهحون ماملا قر هبتلاوو
 نناربلا دوس .تلص ةنباهر * انهتاك رويطلا رب راحش تحاصو

 سلاجلا قيضقالطالا ىلعوكشي و * هلسلسم ىرج ءاملا ريدغ حارو

 سطاعملل هسافنأ اذش ىوريف .« ثني .متسسنلا خور هبرع
 سباقةو نجس اكلا ف تكح حارج# 5 ارأ حودد نامدنلا 3ك دقو

 سناع ءارذنع ناملا ىف ةردخم *« اهندب زوع ركحجإ ةقتعم

 ىسناحم اذه نابلا "نوصغ. لوقت * ىنثاو شام اذا_قاس اهب فوطب

 سدانملا رودب ىمسن اب ًاشومش. *:: اهتبسح سوؤككلا لجتس ماقناو

 سفانتن ىؤس . قلت نا لقدقو » تسفانت سوق مديف هيف“
 سناوكلاءابظلاب ىرزأ ظحللا ىظ' * ئضتنا اذا نغأ داش مانغو

 سانتا ًاسايق ”هسيفطع -ةنايل * عدت مل دْقلا فيهأ ماوق تيطز

 ناب سل وهف ىلاوعلاب ناو * رهاظ :قرقلاف نابلاب هتشق ناف

 سناك نبافنامدنلاس راطناو * ”دبغف ودشي نانالاب حاض اذا

 سقالق نباو رازجلا نع نيب :» امي. هرضاكل ىشاولا رتضح ولو
 سلاطالا ىثو ضورلاىفهرهازأ * تهباشو عييرلا نابا نآ دقو

 سئارعلا ءالج اهولجحي رطقلانم * ءىلآلب ابرلا ناجيت للكو
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 ادع .هرعش نم ذبن ب نيذلا باهشدمم حيشلا
 ا

 : هعلملا حسم فصو

 دحر لا "انيناجي الم © دس تلج انقر ونك لو ١

 درعز ىمبأو توقاي جهمأب « اهروصق ىلاع "ىنبملا ةنجلا مأ
 لجانم ةراوتما بجاعأ لويه-« كثعدنأ هامل تامركملا مأ

 دوز لك اينما قراراللا رغد ل لضدزاوا لون لالا ا
 دذنجلا ًرادتنقا نستسلم لك ويت هن انبلا نم نيجشلا اديدست# هناا الا

 ديشملا ”ءانبلا نود هرثؤم *' ىلخ نع برعب حاصاي زثأ لهو.
 ىدتبنل تدرأ ناىرسك ناوناو * سمره مارهاو نادمغرصق عدف

 دك حرضك سبل ًاشرعو * اهوحنو دامنعلا:تاذ امرا عدو
 دسشم ءامعإب اذه“ ىلا ردابو « انرضمب لزناو مايشلا ؟ىومأ دو.
 ددتلا كاذل متخ هب ناكل * عئادب أدب نوكلا ف تددع واف

 دلوتلا اذه .دنإ مقعب نبض # ًائاَنع تادلاؤلا ىلايللا نأك

 درفت وذ هل ىثنملاو ورغ الف. ادرفت اديحو ايندلا ىف راض

 ىدعتل لك ئذتقا هانلعب ليل « : هلنقك نبت ناشلا 'ليلج كيلم

 دوشم ل دات راخففا زرع و ياام[ اوال لا
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 هرثث نم بحت # نيدلا باهش دمح خينشلا ب

 ةجاح ىفاو سلفادامس برطلا قاشع نم مهاوسامأو « اهيلع ل وصح نوعيطتسي واهئاكف

 رظان ىلا اهي ثعب ةضيصخلا لئاسرلا نمةريغصةلاسر ىلعهل ترثعدقفاذه عمو ٠ اهلا

 ' امعلطمةديصقب هاجس ىطفسلا نمحرلا دبع خيشلاناكو ٠ ىدنفا باس كاذ ذا عئاقولا

 ىصعلا عم لابخلا رحس مهرحسلتو * ىصعلا تورامنادةروملهنالا

 اه"الم ىدنفا اس نعابيف ًاعفادمامم ور ىلعةديصتتب 58 خيشلاهيلعد رف

 اهعاطمىفلاق . شحفالو هيفرجته الاه وجها نم
 ضصصقاوالصأ ءوسلاناسل عطقاو + ضصقا أو نام احلا نيش لح زكاا

 ١ صقرع حيدملا نشح نم "ىبجنو :# .هناسل نوصي نم ةلازجلا وخأف

 ضم غرافك هتلاثم .تدغو ه انهلاب هت نم ةفاخسلا و خأو

 0 ىه ةلاّسرلاو

 كلايذ نأ « ىاسلا كب انج ٌرعدرصنب دبأو ء ىدانلا كددؤس هللا مادأ ىديس

 « لاقاملاق نأامل « هتاتهم ا ارلا : هناطبشد عام نع رمشلاةمبحلا

 «هفنأ ن رام عداجلاو 6 هفاظب «هفتح نع ثم>ابلاك ناكو « لابو هسفن ىلعد ثدحأام

 دق « بقارملا داع ناطيشلا اذه لثلدعاقلا « بقاثلا كب امش نا مرجال « هفك

 « هيف ليوأأم وأو « هيفودهجو للعهبكو « هتلعش ةقعاصب هامر و « هتلفغ ىلع هعبتأ

 دنعو « دجاس هيدلرخى>اهنمتبب لك ضنقنو « دعاوقلانمهنديصق ناينب ىنأ م
 اهيلاانرشأ ىتلاةديصقلاب ءاحمن ٠ لاق و كلانهدشنأ « لاحول اصام



 / هرثن نكس ٠ همالقأراثآ٠ هنافلؤمندلا بابشدمم خيشلا

 هيف مط سيلو برطلا ناكرأ نوميقي نيذلا نم ناك مأ ؛ مهداشنا عيدبب ىلايللا

 ( نيمإعملا نم ناك هنا تدلع ىتح « سحلا كرحب س'رج وأ « سفنلا زم توص

 نيب رطملا نم كي. ملو

 ةتاَنََوُم
 بسال ًارهيش همجح ربك ىلع ىوح ١١9 ةنس عوبطم + رعش ناوند

 ظ رصعلا كلذ ىف رعشلا هيلع ناك ام عمةدوجلا ىف

 ىاعذلاو ىتيسوملا نف ىف هنم عمجأ رأ مل ليلج ب اتك + كالفلاةسيفنو كاملا ةنيفس

 نم ةسحلاص ةبح ىوحدقف ثيردحلا ءانغاا بو رض نم هاعوامعالضف هناف « ةيب رعلا

 لوادتمعوبطموهو هديجو قيقرلار عشلاراتخي

 روهشم فو رعموهامم كلذريغو قافوالا فىرخأو ديحوتلا ىفةلاسر لو

 ء همر

 مما تسير اراب

 هرمي جك

 0 رثنلا نمد فقأ م

 ءانغلا نف بايرأ الا قورت الذضح ةمثف ةينفابماالا دئاوفلا ةريثك تناك ناوةمدقملا هذهو

 اوملع دق ءالؤهو 000 «هرارسأ ىلع فوقولا ىلع نوصرح نيذلا هتاوغو



 هتازيمم  نيدلا باهشدمم خييشلا مع

 «ناهذالا ديبعتو راكف الادادغإ ىف مع ضف هليجءابدأ نم هاوسلاكبابشلل

 طويخ ابيلع لوما نايس « برعلا ننس جاهتلاو « بدالا ءىدابهلوبفأ

 او رجأ نيذلا نم ناكف ءدومللا أدصنم هقيفصةرشقب لوقعلاتيلطو « هبك انع
 نأ لوقعلاب نيبيهم « داشن لاو مظنلاب مهتاوصأ اوعفرو « ءاشن الاوةءاتكلاب مبمالقأ

 «ءاك ذلاو ةنطفلا نمابتقي اس ىلا بوكت ناو « ءافصلاو ةدحا نماهدهع فل اس ىلا بوثت

 ناف « سراف دسحأ لئثمج رخو« ةيرصملا عئاقولا رب رحت سأردق ناكناووهو

 فايصم ىف هلع ةزيما ذءاشن الا ةعانبص ىف ناك هنا ىلع لدي.المالكلار وثنم نمهل هتأر قام

 ديعلا كلذىف لكلا دمع اك امىلا عجار كلذ لعاو « هتقو باتك نمنيديجما

 نا حضي, نم هرعش ىف هبسحأ ىنن ىلع « طوبطلاو فعضلاو « طوقسلاو نهولا نم

 ىفهددجام تانسما نمهلامريخو ٠ ليجلا كلذ لهأ نمىلوالا ةقبطلاءارعشن ماو دعب

 نمو ىناهبصالادهع نماهداصي دعب هقلاغم ختتفا دقف « ىل رعلاءانغلا راد نمهتنيفس

 هيف ناكتف « ةنايآ نم مجعتساام نابأ و « هملاعمححضوأو < هدلسعب ءاج نمت هجيهن للعزاس

 لما.« نتالا ىلاهلثم تأ, ىذلا ريخالا مآعملاو « نب رخأتملا ءاندأ نيب نمي

 هرضاعم. هترظانم « هتاساسأ ك>أو « هدعاوق داحأ تح نفلا اذهوىلا هفرض ىذلا

 قفُمو « مارغلا ىضاق هنمز ىف ناك هنأكو ٠ ناهذالا ءالج ةرظانماو شيوردلا

 ٠ . ىوح ا ماكحاب فيو « ىباصتلا عرشب مهنيب مسح« نيقشاعلا
 نزوح وءمهناوصأ مخرب سوفنلانوب نظن نم ناك أهرمأن مرعأ نا نأ تل زاممت
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 ةنام 3 دلو ةنيفسلا بحنابض نيذلا بابشب 'ريثلا”ليغاوسلا نب داع وع

 هذي اشم لع سردفرهزالابقخنلاواممأشنو ةرهاقلاىلارضحمت ( مامات ه 3 (

 «بدالا ىلا لايم ناكو « ىسورعلا خينشلاو زاطعلا نسح خدشلاب مهم نصتخاو

 ذخأ كغ هبو رض ننفتو « رعشلانقتأو « ءاشنالا ىف عرف « هنونف رظنلا نسخ
 ءابدأ بتاكو « نامالاو قيسوملاوةسدنهلاو باسحلاك « ةضايرلا مولع نمر فاواطسق
 ىهيلعج رحت نمف ناكوءهنادآح راب و ءهفراعم نمةدافتسالل بالطلا هدصقو «هرضع

 نمي ناك املو . ربك ةرخفم !كيهانو « سرافدخأ خيشلا نايبلارارسسأو ةغالادقف

 ةخيشمدانسادعب اهرب رحتة سائر ىو دقفراظعلا خيينشلاعمةيرصملا عئاقولا نو ر رحب

 « لوضقللا ءاشناىف سرافذسمأ خيشلاذب قاطا نموءروك ذا هخيشىلارهزالا

 مث ( م ؟مسح اه ١90 ) ةنس ىلأ اهرب رحت لعانههم لظو  اهيف لئاسرلا ريبحتو
 نيك اقلا نمو لؤالا اشاب سابع ةيشاح نم ناكو« ةريبشلا ق الوب ةعبطمل اححضم لج

 قيقر قالخالا نسخ ناكدسقو . هلاحرتو هلخىفال نيمزالملاو « هيدب نب بدالإب

 نينض ريغ « بلط-ىالهبدأ حنع «بانجلادوصقم « ةرماسملا كف عبطلا ةيشاخ
 سزدلل :عطقناو هت مزل لوالا .اشاب: سابع موحرملا ىف وت .الو ٠ بهو ام

 ؛ ( ١م.ه/ ه ١/؛ ) ةنس ىوت نا ىلا باذالا رشنو.فيلأتلاو



 هرعشنمذبن : ىف و رافلا قابلا دبع +

 ءاهبلا هجو ف دق: راذغ مأ ه اعرف درولا ىلع ةنابتوا مأ

 ءاسمرالا ىف. حابضرالا: انارأف ؛* راهن زينب ةكسسم :ىرجو '

0 
 0 ةايللوا يدا زللولا م .اقيييسكرحدلا درع مز لك

 :هباصن ؛رينملا رجفلا دومجو # عاعش نم: ةداحت يءارتي

 ه.اهت راقفلا ىذ لثم يرولاف * تارقف هربظ ىف ىرازدلاو '. «

 ,. هياعل : لابس نيبسةفاحلا ىلع * .لصلاك :ضنضني ادبام اذاف

 هءارض ابهيلع نم لك ىلع * ىشخي ىذلا ماسلا كلذدنا



 لو ةرمخأ نلاقي بو رظانقاتاع
 ؟) ؛لامحلاو ركتفتلاكاذ مدي لف * العلا ىف ؛ هوراجب نأ موق موت

 00 لاخنهقامهطوش نع ىذلا ناهر * * هرابغ قش ل نم ىلع, قشب

 - » لاحخئاوولاعلا اروزلا ةداسبلا نم * هدعب دعب تفع .دق هنع هللا افع

 4 لاهلاورفقلابسبسلاالا خركلاامو أ اكرم ةفاقعإلا زامام تابيهو

 (© لامخعاو ماشلا ةوبر انتا ”* ةنجبك تسمأر صعلا اذهب نكلو

 00 لاخلا وه اهيلع لوم اهظفاح * اهريشم بيجنلا مويلا امئاوضرو

 20 لاخلا هلواظو اطحتم رغءاصت #* لبذحديل ىئتارتولا راقو مظع

 000 لت بو هالع نيشن *.ةسبير لك نم هللا هان اهامح

 007 يلاسحلا هعضاوت ع هيلع حولي * ةعفر دوط.ا.هنم لك: لاز الف

 2١١ نايم امل ٌىوؤلاخقديبخ ةقويسشسا ا هتامز :تفيدزلا كشك ناو نا

 201 لاخلا اع ق> اهضراعي * ةمارك نبا ىرأام ىتازجعم ىذف

 ءاحتلا

 ىلارلا نيعل ةهز/ ادغف * كسع هوررح دق مال فرد

 ءارملا ةقيقشلاب -”قزدزاف < ديبخ خمضت هب ريبع مأ

 ءانغ ةضور نع ىنل حال * درون طاحأ دق ست الا وه مأ

 ءاحر الا ىلع 6 ج ةعاومأ تفذق ىلع بابعمأ

 ءام حاضحض لوح دنلا نم * لبيك ف فسر.بدلمنلاوه مأ

 ماشلاب عض وم (م) - وما (2) -. والا ©  عرلا 0 مهوتلا 6

 'ئرب (4) ةمك الا (/) نيحلاكلذفقشمديلاواشاب بيج هب ديربو ماقلا (5)

 نفكلا )١1١( ةطقن )٠١( ءايربكلا (5)
 « نايبلا نابعأ » «مسمو



 رمش: نه ٍدبن _ ىقورافلا قابلا دبع ان

 )١( هتيلاع

 9 لاخلا هباكست نود امد بكساف 2 ا لطموأ اماكن اوببصأ مورلا ىلا

 (© لاخلاو دحلا هلو ىنينثي دقلا الف *« هئانث بيطو دواد حدم نعو

 (*) لاحلا هتبيط كدانم حبصأو « تأطاطف راشأ ايلعلا ىلا ريشم

 )2 لالا نطعلا ىلا احاتىم داقنا اك هبي باتعال تداقنا اهبصانم

 30 لاخ اهل باطلا لصف ةيحلا « ةكح محلا ىتوأ ذا الان دقو

 0 00 ووتر اقل عادلا هلك ىهنلاو ىمالا كالم كنيلم

 0 لاخلا دجاملا ىتفلا كاذهلضففو * هماع ةطسي تولاط رهن ىح

 4 لاخلا بذكح اموىسناهلوذن # هرهد هأيسب افأرع مسوت

 )1١(2 لاخلا قدصب املق هاوس امفو * ىهنلا هليختام هيف قدصو.

 (010 لاخذلملا جيسن نم هيلع رغأ « اوسرفت هالنغ نم لاجراف
 219 لاخ امل 0 0 ا مط تضرع مؤازآ تكرتعا اذا

 09 لاخعاو معلا الو هند دجلا الف #* هدودج ا سقف ياصع

 (1؟) لاخلا لم اانخلاواياجسسلا نسحو مدانم لا#لاو ندخ علا هل

 )1١( لاخلا لكولا اهتاولغ ىف شاطاذا' « ىغولا فرخصلاك ب لقلا هنمردصلاوه

 (17 لاخلاو ةمكشلا ىربكلا هتمبف *« اهحامج ىداممت نا ىلايللا مهدو

 همارك س رطب رِعاشلاب ةيلاخاهيفب اضراعم كاذ ذا دادغب يملاو اشاب دوادريشملا اهب حدم )١(

 ةقالخلا (/) مزالم (5) لبا (0) لبملا (4) ةماشلا (©) باحسلا (0)
 هيف رظنةناكو-ءاول (80) ١ بوث“ (80)  قداصلا(١٠) ليختلا (8): ميركل" 6)

 رادب ال ىأرب مهجبصف. *غ مهيفب ىأرلا, اوربي نأ اودارأ : يذتملا لوق يللا

 ماجللا )١5( نابجلا )١١( بحاصلا )١14( مالا وخأ )١(



 2 هتيلاخ  هلزغ دييزن قو رافلا قابلا دبع

 ا ىف ىغاناريمبس * اهمارغ نم اجدلا لوط ىن ماسي

 5 ا

 لاق هنو

 انهر هفاخ ءايل ةيبظ ىدل #4 هئسلق ةفاضرلاب ارب رغ ىحي ٠

 انج ميغ ىف وهو نونج نونف ه هلمأ لع خركلاب هيلاقو

 ىوأ اذا رذع ىرذمعلاىوطا ىف هل

 هناو بابرلاو ىدعس هيجشتأ

0 
 اهنا ةبيصملا كنت هعاتف
 اردو سان نا ظحالاوهدق نمو

 هناعط بولقلا/ تدواف شا ١

 هماهس شدطت ىلق نع تابيهو
 ىبباجأ لح نبأ ى لق تاق اذا

 عمد ىبأف قرب نع مس و

 هبويجر ز ليلااو فراز دقا

 هقير ةفالس :انيطاني. تابو..
 هعارذ ىطغ ليللا انيأر نأ ىلا

 ًاسجرت رهزلا نم ىنحت ادب دمو

 ىنغملا ىلا نحو افطع يوللا نابل #

 ..ىنبل نم ةنابلا ىستي نأ لاح

 انفج هل نوكي نا ىداؤن توجر

 ىنضأ م فااودلاو ضاودلا مال

 انعطلاو برضلا يلق ىلقك ىماقي
 ىئئتسا وأ ىنتت امل هرض اف *

 ىندأ وأ نيسوق باقهنم راصدقو د

 اني الا فرعت هب مكن م كلف
 عوياذ بحت قبلا لاذ جيفعامل و

 ان اها مجنلا مانو . انيلع *

 ىهأام .هللو لحأام هلق ه

 ان درا 6 هحبص راهن ءابض

 سول ايف نبل نويعزم كح #



 هرعش نمةذبن - قو زافلا قابلا دبع بنو
 دودعف اذه ىلع دازامو « هفش ثنبي قطنأ تنك. ام مترك ذاك قمل. بتزتالواو
 نع :لوقنم وهف « لوقعلا قنارغ ديضل هتبصن ىذلا كرشلا امأو «.هفسلا نم
 1 : ربدتف « لوقعم

 هريس
 1 مرحلا لاله

 هلاله لصنباهتيشع تخلس * هلالهتسا ةليل مرحلا تيل

 هلاتصب هنيق قنأت ًابضع * الب ركب ةالبلا رش هبرهش
 0 ا اهيا لحب لا * ترتجاوةيلهاجلا هتمرحدق

 ظ هلاضفإ نم دعتو هل ىزعت * ةليضف ىأف هب نيسحلالتق

 لزنلا ىف
 ' ىراعشاةفالبسنمىادنلا اهتتاس * امناك نيتلقملا . ىركس ءارفعو
 ١ لإ :وانمت ىنابلاز ورع * ىنم نم فيحلاب بارتالا عم رمب

 ىراطخ ةليم ردقلا ريطخ ماهم * ىغولا ىف ترك ذتالا ترطخامو

 : ىرامطا تحن هتيفخأام مضلا نم * ىنرمطب حبيبت تداك اههض نمو

 ىرابلا ىلا ىنممالقالا تك شاى * ىونلا ضضم ىكتشااهيلا تحرف

 ىراجلا ىعمدنم حفسلاىرجام ىلع# اهل ةسبنّؤم تحار اهتاراجو

 ىراثآ لذلا لزنمنم تفعدق اك * بئاوذ» ىطخلا. راثآ نيسعب

 )١( راكفالا اهترخت مهتنمدأ ىف زوافم ءارعشلل نأ نآلا لبق تءمسام هللا يلاعت ”٠
 ميكحلا عدبملا ناحبس نكسلو



 «بهب هرث نمي خت . ةمالقأراثآ  قورافلا قابلا دبع

 نوحاصي ال تانضينلا هذه ساسأ ىهضاو اوناك ناو .هلاثمأو قىقوراقلاه يفحص أ

 رمصعلا ءالضف مجازت يف رهدلاةهزن .: همسا ب اتكو ٠ ائيركسفمل ذيمالت اودعب نأ

 عبطي مل هلعلو ةريطحلا بتكلانمدنا نظأال

 ىسول الا ىلافلاسر نم
 في رشهنملصودهنا «بئانلارضاكلا ردبلاوهّبقاثلا ب ابشلا كلذ بانج ىبنأ

 كدس ماي, ذنمىعكدس ىوكشلئ اقعف كاذذاىاذلاو + هناطخ فتنتمو «. هباتك

 "ىلع ترغفبقل تح «مدالا' كرعابماقسا دنا وابم الفك أب ىتكرعوجيرغلا
 ىلع نم هفطلب كلاست هنأ الا: ٠ نونظلا ىنمةليلا نم س ايلاف توعسساو « نونللاهاف

 الوأ ركشلاو ءأرتاوعمد_لا هلل ٠ ءاجرلا: بنا ىلا سايلا ةهج نع ىناقتاو-«ءافشلاب
 ناكو «رادقالادو ركمكنع ىويو «.رامجالا لوطأك ءابينا لوم اوهو.«ًاررخآو

 اهباوثأ نمعلخو, انما صوأ نمف فق: ءاهناوبزت نابإ و. اهماوفعىف فاو دق كييك
 تمشو.«لالتعالل در توضناكإو «أفجتما/رثازدهوبوأ:« ًافظاما نئاطدر وبانعاكو

 تببنف « ضرتفملا قا ءاضق نيعنوب« ضرتعملا رذعلا ءاهنا بجو « لالبالل قرب :

 « كرجل ةنوحشملا «فرحالا هذهرب رحتل قلا ناسا تقاطأو « نونلا نيع



 هتافلؤم ٠ .هتازعمم قو رافلا قابلا دبع 5

 دق ام اهرّوزةيفزخ اروص اهيف ضرع اقوس تدبلا ىلآىف هتاموظنمنم ماقأ
 غرفأ ٠ هتايبلاط ىف ىريماديسلاو « هنايمثاه ىف تيكلاابم ىدحت هنا هعمنظب

 ءانبال صلاخلا|غميشنلاو « لوسرلا طابسأب حب عبشتلا نم هحناوجهتنك أام اهف

 ةردقلا نم هقوط هعسبامب هنديقع نع حاضيالا ديرب نم مظنابمظن ٠ لوعة طا

 الو ؛ لهسلا دسيجلاب سيلهرثك اف كلذ ادع ايف ةمظامأ ه حاصف لاو ريبعتلا ىلع

 ءارعش اطوانت قح ةديسصق عضي داكرال نك ةناثسأر ىنأريغ » لزجلامجسنملاب

 امإ و « هتريشع ىف هماتمو هتهاحول امإ ناك اذه لعأو « « سمختلاو ريطشتلاب هتقو

 م ل ماع للاسر لا اهنمرأ ملف ماك ناو فا رش

 لئافأ ف روظدنا هبسحو « رصعلا كلذ باعكرثك أ ناش فاكدملا عجسسلا لاونم

 27 2 تابسلا ليل ىطمتو داقرلا لوطدعب تءاج ةضمن

 ةكانلَوُم

 : همنا ناويد « ىقو رافلا قايرتلا باتك هاوحىذلا هرعشريغ تافلؤملا نمهل

 ىناعملا نمءالؤملنوكي نأ ىسعامو « هيلع علطأ+ « راعشالاىناءمىف راكفالا ةلهأ

 ىذلا راكفالا ءاقتراونافرعلاو معلا رصع اذهان رصع لهأ قو رت قتلا ةركتبملا

---57767 
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 ”/ هتمجر قو رافلاقابلادبع

 ٍقورافلا ىرمعلا قابلا دبع

 سا

 ٠9 ري

 باطحلا نب رمع مامالاىلاهبسن ىمني ناءلسنب قابلادبع ىقا رملاسيدالا وه

 لضفو ةهاجوت دب ىف ( م ٠١م6. ه 1٠٠١ ) ةنسلصوملاب دلو ٠ هنعهللاىضر

 ءاك ذلا»,فرعو «همئامتدقع طارق لبق رعشلامظنو «ىلاهملا املو «بدالل ابحاشنف

 تدنسأف ٠ متاظعلا ف هيلع دقعي راصد ابغلب امو « نب رشعلانودوهو ةنطقلاو

 تاهجب اهرئاث راثةنتفل هعق رثإ دادغب ةيالو ادختك بصنم ةينائعلا ةموكسحلا هيلا

 ٠ءالضفلاب الهآ « ءايدالل ةباثم هسلحن حربا بصنملا اذه ءابعاب همايق عمو «فيجتنلا

 ةدارالا ذفان ءهدالب هوجو نيب حرك ماقمو « هموقىف ةهاجواذ « ةمحلا ىلاءناكدقو

 ٠ىسولالا بابشلاىلا دادغب ىف ةيفتحلاءاتفا بصنمدنسأ هتمهب و « هتموكح ىدل

 ةعاذا ىلعالماع « هبصانع اماق لازامو ٠ لضفلاو بدالا لهأ نماريثك داذأ اي

 ه1١//.)ةنس ىفوت نأىلا هتقوءارعشو هرصع ءايدأ ةاسارعو « هلئاضفرشنو هبادآ

 عمجدقو ٠ ءارعشلاو ءابدالا نم هنايحىف هحدم نم هاثرو هيعن ماقف ( م م7

 لوادتم وهو ىقو رافلا قايرتلابهاعد روهشم ناويدىف ىلصوملا ناع خبيشلا هرعش



 ةجودزملا نساحم ردي وق نسح خييشلا "7

 ىب .ىوجلا .ديازن دق تلقو * ىنام بيبحلا وكشأ ترصف

 باوبجلا ىلا ادز قطأ ملو * ىناوجلا الم ىنيع عمدو

 ربصلاك همعطراص ربضلاو

 قار 'فلأمويلااناقرواو * قارفلا نم. دبال لاقف
 ق التهدعب نوكي لبف * قادحالا سعاناياذا تلق

 700 ايلا اي شرلاتا لا
 اراهظإا هر ورس ترهظاف * اراهزالا ىن نيبلا تمثأو

 اراهج ىبظحتات تاعجو * ارارزالا اهقوط نم تككفو

 رهدلا بطخ نمأت اهمئاك
 افصنأ اموي رهدلا تيأرلّهو * افص نا عي رس رهدلا ٌردكو
 افش هل نكي م ناد بحلاو *« افش ىلع ىنريص ىونلا نا

 رجلا لوطدعب لاصولاالا

 2010011 ]ز|]ز| ]| ]| ] ]ؤ] ]| ] ]| ]| ]| ]#1 ست ياا ف



 5 ةجودزملا نساخم ردي وق نب خيربشلا

 قضاو لوي انع مسيلكو *« ىضاق مهيلغ درؤلا اواهك

 ضارىمالا نئاس نف حلانسو * ضاردغالاب نضْفي مل هنال

 زذقلال باس وهو ةكواشوذ

 اشآرلا اذ انيف هبشي ىذلا نم * .اهشّولا ىلا. الداع اي هل اولاق

 اشم فق بيطرنصغ كبف له *. : اشهذأ كوتحال الوق لاقف

 رهزلا فونص ىلك ةقوفو

 رؤزو .لطاب متمعز 5 * روهزلا اينأاي. مككاوعد

 ريزحتلا هقح ىف بجاوو # رورغم هسسفب مكلكو

 رملا مول ري زعتلا ةلمج نم
 ليج هزاح هسجو لكو * ليثم هلام ءىش نيحلا

 لبيلذ هل زعلا بحاصو * لبيك 00 اد سفنلاو

 ىمالاو ببن 8 ديق ىف ظ

 انجلل اقحتسم ىدنع ناكو * ىنج ىنجلاب لاما هيسش نم

 نأ كشال تنك متمعز اك * انملاب ىنؤي هللا لضف ناكول

 ىردق تاهجول ٍكنم قحأ

 هسنج لهأ روط ىلغت لو هبسفل:ردق فرع نك مل نم

 هسنأ دعإ ةشجولا ىريتح *« هسا نم هردق ىلاع مدس

 رخفلاو هزعدعب لذلاو

 قال_تلاب رورسلا لكو * قارشا ىف ردبلا حال نيحو

 قارفلا مراص "ىلع اطس * قاوشالا جعاول تغفطأو

 ىرحن ىفادماعى رحن دارأ



 ظ ةخودزملان,ساحت ردي وق نسخ خيوشلا <”
 قدجو ىلأ نع قولش#رو *« دخلا لثم انأ قيقّطلا كاق

 ١ قدح سإ نامهنلاىلالكعا « قدسجم .نع منت قبض
 زقبلا  !ذل بوسنف اناف

 ىضايب ىف نساعاراغش لوفي « ضانرلا ىف خاض خيدهاهلاو

 نضارغألا نم ىنشب ىتجرأو * نظارع الا فزشأنمىض تق
 نئريغا دذ ةجشن ىلا اذ نم

 متكزلاو ةدخ ىف هقبجك * ىحسع لوق بارزلا رفؤألاو

 ىهسو اوكح اذه لجأ نم #4 مهالا ىف فلام ىنكل

 رخفبلا اذه طتسو ىنؤةرغو

 لوضف هلك مالكنلا اذهسه *« لوقي ذا نجيألا زدجباف
 لوسرلا ىه بتاقلل نيسعلاو * لوبذم اشررلا اذ فرطك ىفرط

 رعشلاى اولزعت ام مل و
 أواث مضينم بلظإ ةناك « اراحتف جشفتل مسه فمت

 قراذدعلا هنحيح انس نيخ « ازاذصلاا هبسشأ اظأ لاقف

 ربا نولك هنوإل راضو
 دقو متهباقز ًافيسس ةرج 4 دقو قاسلا نع نضغلا رعثف
 دقو افاطغا هبشأ ىنذلا لأ # دقو الكب ىئرمج لاقو

 ىردق نولهجتو مدنعأ
 اوخجاهو مرغأىف اوفتقعاو # جاجالاو ماضخلا وكو
 اووباغ مل قدعال اوهتجر و # ًأوتجاتؤعممأر ىف اون رظّضاو

 ركسفلا نّيعب قدها اؤرتضباف



 9 2 ةنجودزلا نساك بس ودب وق نحل خمشلا
 ' ىوتك ١ باقلاامبدخلاةرمجو * ىوتلا هدخ قوف كسم برقع

 اود نم لاصولا ريغىل سلو * ىوقلا دهدق ىلا اذه لامج

 ىرجنأ بيبك او ردباي هب نيف
 البس اناكمىدنعدحت لخدأ *« الهأو ابحر اي .ىل لاقف

 النو اللع ارش :برشاو *. البم "ىلا لقت الو رداب
 رمعلا لك لدعت ةعاس ىف

 ضاي رلل لخدت له لاقف * ضارتعالاو موللا نم فاخ
 ىضارتنأ تنك نا اذبحاي * . ىضارمأ اذب ىنشا من تاق

 رهدلا اذه هجو ىف ةرغاب

 ىحار ًابيس اذه ناكف * قحارب هل ةنحار مضف
 ىقلانسحلا ةضو رانلخدىت> * ةماقلا نصغب  قثني سامو

 رطعلاك أقبع اهاذش حاف >2

 | مأدق تاهجلا لك نموفضلاو *« ملالا لاز دقف اسف بطلاقف

 | معنلا هذه ردصلا كل حرشن ملأ باقلا ىلع ولع هنأك

 | رممو نسد هجو و ضو ر

 حرشناو ًارورسردصلا التماو * حرفلاتاباربلقلاف تقفل

 حرجامبيبملا ىواددق لوقي * حدص كي الا لبلب تعمسدقو

 ربلا لاصخ ىنسأهذهو

 أو راحو هنسح نم اوشهدو * راهزالا سفانت ذا نشأ ١

 راع اذبهو هب اينينكلا # اوراجو مهكح ىف اوملظو

 ىرزب حييلملاب اذهن ال



 ةجؤدزملا نساحم  رديوق نسخ خييشلا 1

 ىدبك ىلع ىنعلا ىدبتعضوامل 4# ىدي امتادىداؤف سعأ ناكول ظ

 مدقق يب هي 0 تمس ع0 فا ب

 3 1 ل

 تجود لأ نسأحم 5

 ا : سبالملا نم رضخ ىف رطخي سام نصغ قوف ًاردب تبأر

 ظ سباغريغ هجولا شوشب وهو * سعان فرطب لقءاارحسإ و
 ىرج هنم نسجل ءام ناك

 روحلاكاذ امىفىركفراحو * رطخ هتيأر نأ امل ترطاخ

 ظ رمقب وأ هساق سمشب نمو *« رشب اذهام هللاوال تلقو

 : ْ ىردب سايقلاب ىدنع سيلف
 ش ظ توقايلا وأ ردلا هنأاك #* توق ىلقل بذعلا هظفلف
 ظ ١ توراه هلاثم نع زجعي *« توبثم ىهنلا ىلا هرح_سو

 ظ رحسلا فونص نملالحلاوهو
 ا ذلل| .ةقوعب ىف تيل ذا + لابابا نمر ثنلا ىو كو
 لالزلا بقر تيلحو * لاثملا نع تلج ةقوسنم

 رغثلا كاذب عومجم نسحلاف
 بيغبال نسحلا ىف لماكو * بيرق اذ تلق ردب ليق نا
 بيع هلامج اشرلا اذو * بيعي فلك هيف ردبلاو

 ىرد. نم يدل ر هاظ قرفلاو



 23 ٠١ هرعشنمذبن, بردي وق نسح خيشلا

 مراصب. تدإةتو « مزعلاقاطن تددشو .٠ .ىءادقإ و ىرخاتىف ًاددرتم « ىادقأ

 ىرال ىلاو « يعاين ديل !ندهةموح ىف تظس ؤ ء نعاربناتسس تموقو « مزحلا

 ىذلا مالكلا اذه لثم نم كلانهامرخآى لا ء ىمامذ دوقت ةبانعلاو « ىمامأ موقي قيفوتلا

 رديوق خسشلال هاو « هتيقب لقن لعربصلاعطسنتم مهن نامي ركسلا"ىراقلا تك أال

 ىلع لديامرك ذلاة ف ؟الاهتلاسر ىف و « بطحلا قيمنتف هنمريخ لس رملا مالكلا ىف

 ىباتكب اب رأ ىذلا حذقملا ءاجحلا نم هيلعتينب اماهنمعىشب نايت الاأشأ+ ىتناريغكلذ
 اا لا 0

 رعب

9 

 دبيلاقملا . مغرلا ىلع اهيلا ىتلت *« ةزيسحم ىنم ذخ حصنلا بلاطاي

 ديرو» دسحلا ىف اهلو ةحالم * تيسكدق ركفلات ابن نمةسو رع

 : دي رغت بلقلا ممص ىف هلريط « ةقطان لاثمالب ىو اهناك

 دوصرم وضعلا اذ ءالبلا لك * طاغ نمو طغل نمكناسا ظفحإ

 دوققم نيضتلا ههه قم ف قطاف هه. ل ىلا نكرثال ضان يرشسار
 دياقت ريملاو مه عبط رشلاف 4 تدسفدقرهدلا اذفسانلانطاو

 اودوس ممايأ هذه مهل انلق * هلذارأ تداس دقل نامز اذه

 لتس اذه تءارو

 ىربنعكمول ماهس فك هللاب * ربنغ ةحفنك قاخ هل نماي



 هرثث نمس أ ل همالقأ راثآ ب رديوق:نشح خيشلا 4

 !! لو نمو . ميس نم ىلثم.توف :* ىديك ىف كينفجنمظخللاقوفو.٠
 . ٠ نوخلاو فرطلا فيس واح ف تحلاو + : سفن وذ .مايالا ىدع شيعي اعف

 هعلطأو ردب وق خيشلاىلا ءابدالا دحأ اهب ءاخ ءهسفن ابلحتو ةديصق قرس دق ناك
 ناو «ابئاعدا نع لودعلابهلحصنب ىدنف [نلقام ىلا بتك«ةاعدمابما معو اهأرقاملف ءاهيلع

 دئاصقلا نم اهما امسالو ءاليتف قتلا نمىهخبال تاءاكلا نم اهتاببأ ضعب ىف هريغام

 ةب رخسلاو ثزهطاهأوام ب اوجحيب ىدنفا لقاعهباجأف ..سرادملا ذيمالت دنع ّت>ةروهشملا

 ذيمالتلا دنع ىتحةريبش ةديصقلا نوك نأ.: ةكحضملا هتلدأ نمو ٠ ٠ فافختسالاو

 « هل ةفو رمل ابلئاق عمدراو هنا زوحيدقف « هلت سبل اهنا تيتو ال بدالا لهأ نعالضف

 ناالإى رأاف اذهىلعو 77 هفا ارتعابالا املا حبتنا او اهتق رس تابثا نكع الفا ذه عمو

 رادب ة ةدوجوم ةلاسرلاو .٠ نونمغا,لقاعلا اذهبيقلت ىف باصأدق رديوق خيشلا

 رشنلا قحتسنال مقس طخبةب وتكمتي ا

 : 1 باتكلا حرش ةبطخ نمةعطق '

 لعتفقوف « ًاخشنك اهل ةغالتلا قاظنب فشأاو ءاطرضاهماعد لع ىتأو ا اربع بعك أنا ىلع «رطاولاثعاوب ىتلمح «رطاوخماسئارعلا كتي فخسش نم

1 

ْ 0 

 ١

 ش
1 

ٌْ 
ُ 

 ا
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 19 هتافلؤم ردي وق نسح خييشلا

 تاجودزملا نف ىف قوفتو « مالكلا رارساب ةربخو « فلكت ليلق عم عجتسلا ىلا

 الضفو ابدأ هنمز ىف رهزالا ىح رخنم هئالمز ةغبانهنادبسحو ٠ لاظبال اع

 ظافلالانمثاثيامهيف عمجليلج ب اتك - برعلاتاثلثمف بر الا لين
 ىلع هظفح لبسي ماكحالاو كبسلاىفةباغةز وجرأ ىفاموظنم«تاكرملابةسيب رعلا

 فو رعمعوبطموهو ٠ بدأتماهنع ىنغتسيالةدعدئاوفب شماهلا ىش م

 ٠ ةفورعمراطملا نسح حشا دخيشلوحنلا ف ةموظنمى» - راطعلاةموظنم حرش
 رهزالاة بلط ىدلاهحّرشب

 لاشم ىلع هلعاو عبظب 1 باتك  تالبسا رملاوءاشن الاف تابنلارهز

 ظ راطعلا ءاشنا

 . ةساك ف ينوةئمقامتاو نادت لافي عظام تةلظلطب ديا دتقيازور مل
 مايالا هبت بهذ

 كلذ ىماظن نم اذه لقاع ناك : لقاعدمسا نونجبف لسالسااو لالغالا ةلاسر
 هيفلوقي رعش#لهةبردنكسالاهماقموءذاز فشاك لقامىدتفادمت س٠ ١
 ىركفىفو يلق ديغا عمو * رضم نم ىلا نود ربصلا ماعم
 ررشلاو ناريسنلا نمرذاحو راف * ىندئفأ ىظلاحيش حيشلات بنمو

 رفحخلا قلطم ديقو مارغلا قر # كلمت رح ىف تئشامب كحاو



 هنازيمم تردي وق نسح حيشلا /1١

 ةلاسر ىف ىدنفأ لقاع عم لعف ك6 هيدأ وأ «هسفن نعاعفادمناكاذاالا مهللاعسانلا بلاثم

 لآبهذلاو بدالا نب لصولاةكرح هل مجرما لا ازافواذه ٠ لسالسلاو لالغالا

 مهنمو «ءابدالاهنبأو ءءارعشلاهاثرف ( ه١ 0< ) ةنسناضمرر هش ىفهابلف هب راعدنأ

 لايلث الشب هتافو لبقردي وق همانمف ئأر هنأاومعز ىذلا ىتاءاسلا توفص هذيملت
 ٠ هتافوةنسل اخ راتناكفابلمج بس : >0 : الْئاق هبت اف اتيم

 ةديصق نمهلوق ىناعاسلا هىداثر امو

 بتكلا كدبب نم اهلمثتقزمو * بترلا تطحتاو العلا نويعتكب
 ” 111 تبان امل: سييطارتلا لع *« ةيكاب مالقالا اهسأر تسكنو

 ١ ظ لوقي هيفو

 ' ردحتت ىعمادمو مهتبجاف * هئراف بقانملانسج ىضقاولاق

 رثعتي ىف ىف ىناسا ىحضأ * هباصمل نم ءاثر عيطتسأ ال

 .نيذلا رداونلارهزالا ءابدأ دارفأ نم لعو «ةيكزلا 10 اطعلا) تاحفن نمةحف

 نمو «مدالا ةيفاص ءامس مهناهذأ ىفو«ةبيصخ اضرأ مهم ولق داهم بدالإدجو

 جوز لكب نينافالا نم ءاجو رمأو رهزاف ءاراردم ًاثيغو اثيغم ادؤج مهعابط

 ليمىف ٠ لذجمجسنم رعشنم تمرامو « لبس دوج رثن نم ِتْئش اف « جيب

 رؤهشملا راطعلا نسح خييشلا هذاتسأ وه (1)



 ١/7 هتمجرت ردي وق نيج خييشاا

 ةيب رغمةرسأن م ( ه ١٠١4 )رصعدلو .رديوقىلغ نب نسحيملاغلا بيد الاه

 ةب راق كدت ر 3تفرعو نيطسلقد الاب نم نافطلا» اهدارفأ ةنح وو تسا اصلا

 انسخاتابن هين أف نسحب امفقز رو اه ماقأو ةراحتىف رصمملا ل عددلاوءاجابنمو
 «راطعلا نسح خييشلامهنمو ءهتقو خويش ىلع باذتالاو مولملا أر قفرهزالب هقلأو

 ريحو «لوصفلا شن أف «بدالاؤ ةغللا ف مهيلعج رختو «ىر وجابلا' هاربا خيشلاو
 «هلضفباودشو هنعاوذخأوءارعشلاو باتكلاهدصقو «هتقوءابدأ بتاكو «دئاصقلا

 هدلاو هلهفلخ ام ىف رجتي ناك هنأريغءيتضانمللإ ىقئراوأ ءبتا ىمىف باقت هنا معاو

 مل كلذ نأ ىلع ءرصم عئاضبب ماشلا علتس مهد ابي ناك اير وسب. هل ءاكرش عملاملا نم

 دقو ٠ تافلؤملا حرشو « بتتكساا:فينصتو باد" الاو مولعلا لاغتشالا نع هبلي

 مل رثالان ةديج تافصيمحو «فرالاب. دوج و. « فرازملاحنع دوجلاب افوصوم ناك

 اسدأوأأ «بادالانم ءىنب ا ءاختمار جان قرت داكن ال كئاف ءاث ضخ ءانبأ ىف أه كييعأ.

 حبضأق ح «هنراذتالاوأت ءهراكتسان عالضف «لام. نمةيدلا نوكي لقا طبضنس<#ي

 " بدال اناونعمهديعسؤيلاراص حنو ء اند عمريقق م هتطتيقلا نم رثثك أ
 فثبك 3 ىوبا عمل يملا مدعو ةدوملا قدصو ةنامالاو ةفعلاف هقالخأ امأ

 « نايبلا نايعأ » «و مو



 باتكلا ةمدتم ١

 | 001 ياكلا : هيف داب روأ ناد هتيسنتو باتكلا اذهريرحت ف لييسو
 مجرتملاو « بتاكلا رعاشلاو. « رعاشلا بتاكلاو « ارعش هتايح ىف مظني ملولو

 . رعاشلان ود« مثريغو حرفاالا مولع نم اهيلالقني امب ةغللاوع ىلع دعاسي ىذلا رهاملا
 « لاي ىاسناكنمالا دجتب لو بتكو أ « بتتك هنا فرع موأ بتكي ل ىذلا

 :  ىن"الا قسنلا ىلع هبترا ناو ٠ مهام ليلقو « راكشبالا نسج

 نوكي نا حصب امم هيلع عالطالا مهمامابيف طساةديفمةمجرتبيدالا ةايحةمجر

 . اهءاحأد اليم راوت ىلع مجارتلا بيترتىفادمتعم « ةنسح ةظعوموأ « ةماص ةودق

 1 . ديلا اتا ذا تروصرشت عم + قباسلاف مهنم قباسل
 ١ قايخىف تمتس :سراىتلا ةينهذلاةر وصلا نع هيف نيبأ ( هتازيم ) هناونع ل صفم

 33 لاو + بمكنم فلأوأ موظنموأ روثنم نم بتك ام ةسارد نم

 بداالاب هعالطضاو . ب , رعششلاوتقياسو « ةيب اتكلاهتكلمىف «ةيناذلا صئاصحخلا

 ةايج لهأ ىف رثالا نسح نمهل ناك امو

 ركذأو هيلع ام قباطيافصو هتافلؤمديف فصأ ( هتافلؤم ) هناونع لصفمأ
 عوبطلاريغواهنمع وبطملاو بتكلا نمابتلزنم

 ( هن نسبت ) هتاونع لصف : نالصف هيف ( همالقأ راثآ) هناونع بايمن

 عقاو بتك امنسحأ نمةكاصةفئاط امهيفراتخا ) هرعش نمذبن ( هناونع لصفو

 ناشلا تاذلئاسرلا نم هنافرعىلا سوفنلا قوتتاممىلقفتيام امهنمضاو « مظنام

 قيلعتلاو اهنم هحرش مزليام حرش عم « ىندالا رثالا تاذ دئاصقلاو « ىخيراتلا

 ٠ بيدالا لماكلل ةبك افو « بداتملا ءىشانلل ةدافا تاظحالملا نم نعباع هيلع

 ققاطال عستتو « ىملعهيلا غلبنامر دق ىلع هلك اذهو

 3 ىوسلا طارصلا انيدهم و « داشرلا انمهلي و « انتاوطخددس نأ لأسأ -هللاو

 ىو رثسسلا ىممع أي موقالا ليبسلا انب كإسو



 مه باتكلا ةمدقم

 تاءاملا تناك اء اظف « تابث“ الاس وفن اهملا: نئمطت ىتلا ةكحلاب عداصلاو « ةيور

 ةذيخأ ةرهشلا تناك ًايدقو .« نيجاضصملا ىلع اناوع اب رحو «  نيدسفملا ةريضن

 ةفر> ىلحتنمو باتكسلان يب نم انماع كف «نب رداقلاءافك اللامنمرثك أ « نيلاتما

 تربسو هتولب اذا: نيقفاحلا ىف ةرئاظ ةربشو قاف الاف ٌبهان 53 هل وما ١١

 لالا وهامو « ازان ناونشملا ةلاخض ونام :ن"امظلا هنتسح ةميقءانارس تبأر 1

 « هئارشع نيبألا فرعي داكنال الماخ مهيف انيأر كو ٠ بحابحلا راثو بسابتسلا

 ىلع تدجو ةدنز تي روأ اذا « هئارجسسو هفراعم ناسلبالا رك ذي اماق ارومغمو '

 نم ئنإ أ ام نيب و ىسفن نيب لوح تناك اذاةقادصلل هن" البت سل كلذكو . ىدهرانلا

 سانأ كذب ةداشإالا ال « خيراتلا ةراناو بدالا ةمدخ دصقأام لجذا ٠ قيقا

 رايتخالا ةدعاقامو « مهلضف نمضُملاو نب رخآن م طحلاوأ « نوقحتسيام ريغ ىلع

 اركذ دمحالاو ارثأ ىتبالاو حاصالاو عفنالا الا ىدنع

 هبتمجمجو« باتكلا اراكفأ هلو تماحاملاط انأ رض رعأ نا انه ىب نسحب و

 هي رملا ةثللاةمدخ ىف نيب روسلاو رب رصملا نو ةلضاتتاوغرا 00١ ا

 ىرصم ىلع الضف ىروسل ىرأالىنا : لوقاف ٠ رضاحلااهزعج وأى لاب ضوونلاو
 « ىروس لع ةرخيفم ىرصملالوك ةريخالا اهراوطأ ىفةي رملاب 3 ١١١

 « مهمايربلارامضمىف قب استلا لضف نم ءامحّرلا ةوخالل نوكي اك.الا « قارعىلعادي وأ
 لالدال هجوالو «:قباسمهلكو راب مهلكف « مهعسو ىف ام ائاضرا ىلع محازلاو

 « هعبط ةقرب ”ىروسلا ىرصملاةرخافملالو « هطاشنو هدجح ىرصملا ىلع ىروسلا

 هب وذل لضفلا ديلختب اليفك هللا ءاشن ا نوكيسا ذهىاتك نا ىلع ٠ هقوذةمالسو

 ةسغاىلا !ميدسمل ءاضيبلا ىدايالا ظفحو « ني روسلاءالضفو «نيب رضملا ءابدأن م
 برعلا ءانب أنمداضلا



 رصع ىف ةثيدحلا ةيدالاةّيثولا هذهت ناك نا' ىلا نيسحتلا ف سايقلا را

 نسح نم ىبرعلابدالا حئمدتف « هماكحأ ىضماو « همايأ هللالاطأ سابعلا انالوم

 ءايدالا ىلع همعن لاجيس قدغأ كدحأ لبق نمهايا دحنعمل اهظعاظح هتبانع لضفو هقناعر

 اهتداعاو ةيب رعلا باد الاءايحا ىف هتداراذيفنتلاوطشن ىتد « همرك ىلاوتبمهنيع أرقأو

 باتكلا ىرابتو « ىسابعلانومأملاو نو راهرصع « ىهذلااهرصمل ىلوالا اهتريس

 0 مل « ةيلاعةجردىلا ةءاتكسلاب اومسف « ءايعتلا دلي نايباا تاحاسىف

 « ةيضاملااهراوطأ نمر وطىفةباتكلااهلا غلبت جو « باتكلا نم فلس نمرثك ال

 كلذكو(ةءاتكلارصع) ىمس ناب ردجأرصعلااذه ناكف«ةتئافلااهدوهع نمدهعالو

 اويحاف : مظنلا ماكحا و « راكت بالا ناسحاو « عارتخالاةداجا فءارعشلا قباست

 يبتتلاو ماع ىنأو ىرتيجبلاو ساو ىنأو راشب مايأ اوداعأو « رعسشلا دبع

 ْ نب ديجملا نم هاثمأو ىو رلانباو ىرعملاو في رشلاو

 تدسحو « هتساردلمزعلا ت ذحش هلاجر و بدالا ىف ىل راخدق هللا ناك امو

 عالطالا فالي وطانمز ققو نمتنفرصو « اثيدحوادقهغباونراث آعبتت ىلع سفنلا

 مهفتم عبتت لاسم تعبت « بي رقتلا لع فصنو نرقذ :مةريخالاهراوطأ ىلع

 عضأ نأ تيأرف « مويلا تح هئايحا فني_ضهانااهلاحر فئاح تسردو « تبثثم

 ىلعد# دهعىفاوغبن نيذلااملاجر وةيب رعلا باد”اللاخي راتنوكي ناحصب ايفاواناتك
 " ناعأ ) ةتوعد «هتلاهدأسابملاالومرضع كرابملارضعلا اًذهو + ليعاهسارصعو
 ١ نمةدملاهذه 00 ( مويلاىلا ىرجهلار شع ثلاثلا نرةلاح بص نم نايبلا

 مثراث 1 ءايحاوءاندالا

 لك نايعالارايتخاىف اهب ًادتعمالو ةربشلاب ًاريثك لفاحلاب تسل ىننا ىلع

 قوفتلا لعاليلد نايح الارثك أىف تيصلادعب و رك ذلا ةهابنىرأ تساذا دادتعالا

 نع رداصلاجضانلاىأرلا كلذب تاءابملا ىأر الو « غوبنلا هب نزوي ًاوايسوأ

 ااا 7 ذة ز زةزذ زذ ] ]زا



 ١ باتكلا ةمدقم

 هرهوجءافصو « هلامج تحسم باس و « هحو رّةيقب هنم لتست

 ماقتسسا ثيح ىرجهلارشع ثاثلانرقلا لا ناله ضامغاف بدلا كلما 2

 ناكف ٠ ماشلاد الب ىلاهذوفت ىرسو ءاشاب لعدم مظعلا اهميحلب رصملارايدلا ىف مالا

 سرادلا ايثنأذا « هئايحالهتيانع فرصاممرفاوبيصن بادالا و ةيب رعلا مولعلل

 اهدهماكدالبلاءانبأ !ملادثحو تاجردلا ةفلتخلا ملعتلا دهاعم: ل و بتاكملاو

 لسرأ ىتح 6هللاهمحر ب ةتمهدن ومس تحربامو ٠ نارإبلارئاسنماهيلع نيدفاولل

 هراعتساام در و « جاجننلا رارسأو مدقتلا لئاسو ةساردل !روأيل ةيماعلا تاثعبلا

 برعلا نآسل ىلا ةريخمالا:نورقلا قب رعلا ا "الا نم موقلا

 ةيجنرفالا مولعلا لهانم اودر و نأد عب ابر وأ نم تاثعبلاهذه لاحر داء انو '

 « باد" الاو مكحلا,ةرجفتملا امويعنماوقتساو « ددؤسلاو ةمظعلا ب ابسابةب راجلا

 رهزالا ةذبابج نم ةبخحن مرهاظو نيب ر وسلا لضافأ ىدبأ ىف مسييدبأ اوعضو

 « رثالا نسحأ ىل رعلا ب دالاراوطأ ىف اهل نوكي ةضهن نيوكست ىلع اعيمجاورفوتو
 « عبطلاب رافسالا اورشنو « بتكتلا اوجرتو « فحصلا اًوشناف «ربسملا لمجأو

 هيبنتو راكفالا نيوكتل ةمفاتلا تالاقملا اوررحو « ةديفملا لئاسرلا اوبتكو

 رصعلا كلذ ىف رعشلا ضرق هيلا غلب امو مظنلا هعسواع راعشالا اودشناو «ناهذالا

 هدب ىلعو ليعامسا ويندملا رصم فرم دهع ىف ةيناث ةضين ةضونلا هذه الت من

 ىبرعلا بدالاراعأو « ميرفالا دالب ىلا ةينماعلا ثوعبلالاسرأ ىف هدج 5 ثيح“ ظ

 تغلب ىح ءاشنالا ىف اوعربو « ةيب رعلا ةغللا اومدخ لاجر هيف غينف « ةقئاف ةءانع

 ةدب رج تناك امو ٠ ًاطاوشا رعشلا هسيف تناف ايظع اغلبم مهتقو ىف ةباتكلا

 هنانسح نم ةنسح الا ةبناتسسلا فراعملا ةرئادو « هام ىهو اهتعيطمو بئاوجلا

 ىبرعلا بدالا ىلع هلامضفا رحب نم ةفرغو « داضلا فال
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 نباو « بيطحلا ناو « نودب ز نباو « ديعس نباو « هبردبع نباو « نودلخ نبا

 سفنلا داكن هّللاو و ؛ ءارعشلاو باتكلا ةريخو « ءابدالا نويعنم مهريغو « ناقاخ

 « ادكوةعولوءانزحو ىسأ ر ودصلا نمآبضبا سم بولقلا قرافتو « تارسح ب هذت .

 امو أ هماق لبق ىواملا بكوكلاو « لفالامجنلاو « عئاضلادجلا اذهرك ذاملك

 ءاضأنأ متعام ردبكوأ « راغقحرافناثبلامءامعوبنيك الاةيسلدنالا ةضينلا ىرأ

 هتين دم ةلزنك الا ىف رعلا بدالا نم ىسادنالا بدالا ةلزئمامو « رارسلا ف عقو ىتح

 ءاضيبةفيح ىف ةكح ةءاكوأ « ءانسملادخىف ةداش « مالسالا تايندم نم

 ناظلسلاةوق نمةلودلا لاحةيلع نوكنانملاعباتاهطاطحناوةباتكسلا ءاقتراناك امو
 زع نانا ىف ةباتكلا تاع « ذوفنلا نهو وةوطسلا طوقسوأ « ناوعالا ةرهاظمو

 «ابيلعرتتلا ةراغاو ءابفارطأ صاقتناو ءاملا-ٍتارطضابت طخءاو « ةيسسابعلاةلودلا

 ةيب ونالا ةلودلادبعىفالا اهءادعص كلذدعب ةباتكلا سفنتتلو « اسهل لوغملاوزغو'

 «بتاكلادامعلاو « لضافلا ىضاقلا اهراثعلاقأو اهديبذخأ ثيح « مأشلاورصمف

 « ةداحالا امل تءاشام اف اداحأو « اهدقع نمرثشاام امظنو « اهتعش الو

 ناسحالا :باطنام انسد>او

 بو رغمىلا « هنرتف تدتماو «هتدمتلاط قيمعن ارحب كلذدعب ةءاتكلا ب اصأ مث

 اوناك صوخشالا ءارعشلاو باعكسلانمقنو الا هذهىف رظي بو رشع ىناثلانرقلا

 امم ةغالبلا طاسب ىلعهوقارأ ام ءاشن الا وفص اوردك بدالا ىلاحت نيب ةجرجر

 « ىباعملا قاغتسم ىلع صوغلاب سوفنلا قاهرا ىف مهين افتو « ةييبيل الل

 اوداك ىت> « ريباعتلا :تفاكتمو « ظافلالا طقاس اهنع ةرابعلاو « ىئارملا ىبانو

 اووه اك . ةذاشلا عاضوالا او « ةد رابلاعاجسالابءامذلا نمنايبلا ف نك ام نوبهذب

 نا ةبرؤالا ترشأق جو « مهحارقدومخو « مهلايخدومج تاكدلا لفسأ ىلارعشلاب

 ل يي

 انيضظشإلا بيسي بتعب نبت نيدشتجتت
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 - ةعاطملا ةدارالاو

 نامورلاو نانويلامولعو دونهلاتافسلفو سرفلا باد: ان برعلان اسل ماعفإ ناكو

 تاينعباهديبأتو مهئارتاب امتداقةرهاجيو «قرفلاروهظو «راكفالا مداصت ىلا اببس

 تايلحىف اهقباستو مالقالاهذه في رص نيب نف ٠ مهمالقأ تالسأو « مهتنسلأ

 مولعلا ىعيض ىلعاضبقو رمعملا نب رشب هونصو ظحاجلا رهظ « ماصحلاو رظانتلا
 ًاجبمامف اجبتننا واهايحدفاةباتكلاةمنأ نمامهقبسنم ةقي رط الوانتو « بادتالاو

 ةسيل7الامولعلا جزمو « مارملاةديعبلا ضارغالا لوانتى عابلا لوطن م اديدج

 « ماهسرفو ا, نونفلا فلتخ ىف برضلاو « مالكا بيلاسأ طسإبتلاو « بادكالاب
 نم دهمعيملاه « نايبلاءاحنا ىف لغلغتلاو « اهرارسأه قفو ةغللاةيصاننم نكتلاو

 « مكح بولسأو عيدب بهذي باتكلاةم"أ نيب نم ظحاجلادرف ادقو .٠ نايبتا

 ةفسلفلا »ص امو مولعلا ىتارم نع ريبعتلا فييكت ىلعراد_:ةالاو ةبافكلاوهو

 دارطاعم « ةرحاسلا ةذخ"الا تاءكسلاو « ةريختملا ةفافشلا ظافثالاب بادتالاو

 ماجسن الا لامجو ىناعملاح وضو و قسسنلا

 نمت سلو لوالا اهلك هش ريغغالكشةباتكلا تذخأ لوحتلاو لاقتنالا اذهب و

 باتك ىدبأ هدو ربت جسن ؛ ىشومئادرت سنك او « اماعماب وندب وجتتلاو قيمتتلا

 ىتعلاكو« ديمعلانباو 'ىباصلاو ب>اصلاو« ىز راوحلاو نامزلا عب دبك ٠ لئاسرلا

 تاماقملا باتك نم مهئازعب ىزعتو مذخإ ذخأ نمو « بيب>نباو ىرب رملاو
 ةعصرملا تالاقملاو « ةعجسملا

 ةيقي رفأ قفأ ف ةيمالسالاةراضحلاو « ةيب رعلاةين دملالالهغ زبءانثالاهذهىف و

 « اهرام عا ارمماعلا تشهدأ لوةعدم ترانتساى ت<امن نأثبلامو سلدنالا ةرب زجو

 لاثمأ « امضاي رءاهدزاو « !هئاسوحو « اهئام بايسناو « اهضرأب صخ ًاشنف
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 مهرئامض ىف ىرجو؛« ءاوهالاو لحالا نم مسرب ولق هتبرشأ امع حاصفالاو « ناهربلا
 . دانجالا ءاسرثر و بئاصعلا ءامعز نم مهاوسل نستي ملام « ءار'الاو دئاقعلا نم

 ربد لعجاو « مهتلاقم نم بدالا لامجو نايبلا نسخ ب هللا كظفح  لتجاف

 8 جاجنللا "0 طق امىفاوحصفأ هبامالا نايبلا اف ٠ مهتلاق ىزاغمو« مهتلحن با مكن ذأ

 00 جاجمل ا قر , ام ىف اونابأ هنعامالا بدالا امو

 اجيهن ءاشنالا ةعانسص ىف سانللاطتخاو عفقملا نباو ديما دبع غبن نابالا اذهىف و

 هل بهوام ىلعهبهذم 22) ديبعت ىفامطوأ دمتعا+ ايكح ايذبم ابواسأ اعدتباو « اعوق

 ٠ حاورالاعزاهأو سوفنلا ىنا نو نمهمهأامو « قوذلا ةمالسو « عبطلالاكنم
 لحاف « ةفيطللا امارابعو ةيسرافلا باد“الاب همي رط ليلذت ىلع اممناث ناعتساو

 « يب رعلا ظافثالا « ماك الا نم راهزالا لده ةلدهتملا ةفيرشلا اهيناعمنم هاقتناام
 ةسقي رطلا ذفان امهالكو ٠ ءاضعالا ف ءابهصلا ىرجم سفنلاعمةب راجلا « ةيقنلا ةبذعلا

 باطحلا لصفو ةكمحلاىفةيمرلابيصم « بدالا ىف

 ةوعدلااهط تشن او«ةب ومالا اهتقب اس ض اقن ا ىلع ةيسابعلاةلو دل ناكرأ تديشا-!و

 عاستالاو حوتفلا ثعاوب و كلملاعفاوداهتءفدو « بوءشلاىفاهؤاولقفخو مالا ىف

 بادآالا تهز ٠ اهنع ذخالاو تاموكحلاو لودلانم اهملو امي كاكتحالاىلا

 نيواودتسسأو « مهادآو ماوقالامولعن اهمولعم لال ناي اهباحر عسناوةيب رعلا

 « كإملاةسايسو ةلودلا رومأ نمدولوت مف باتكلا ىلوتو « اهقاطن بحر و ءاشنالا

 ءار ز ولامسهنم ناكف ٠ شويجلا ىلعةنمهلاو ٠ لاومالا ةوبجو ٠ ماكحالا نوؤش

 ةعومسملا ةءاكلا ووذو « ناطلسلاةيشاحو « كلملاةناطب و « لوطلاو لوما باحأ

 )١( لاتقلا ماحتلا مضوم وهو طقأم مج طق ام“ ..
 ليلذت (*) ماصخلا قءاضمينمم جاجحلا قزام (؟)



 2  تاتككلا ةمدقم

 دعو « ريثك نمليلقاذه# تعئص ددصق ىالو ؟ تئشنأ ةباتكلاراوطأ نم روط

 جر>الورحباا نع هليخد ىف تدف هموظنماتأ ٠ مالكلا روثنم نم رب زغنم

 ةيدمحما ةلاسرلا سمسش تقرشأ نأ ىلا هدم ةحوجرأى ىلرعلاءاشنالا لازامو
 (1>كككاضتو ءقوقنلا اناوز ىلا هاذه ةملكلا تتر + برعلا ةرب زج ءامس ىف

 زجءمو « تانالا < نم هيلع همالسو هللا تاواص لوسرلا هب ءاج امب ناهذالا

 نمراكفالا تاقتنا 5 همك غباونو 2 هكح عراب ىلا بولسقلا تبهجحتاو « تانببلا

 لاسرا ىلا لالا تعد ذاو . نايبلا لاحم هعم ماقتساماس ماقم ىلا ةب رطفلا !هتلاح

 ىلا ءاشنالا قئراف باتكلاو ةباتتكلا ىلا تعم : توعبلا زيزشأ أو لس 0

 مالكنملضفأ سدلف ٠ مهلئاسر و نيدشارلا ء ءاقللا بطخ ىف هراثآ تلحن ىوتسم

 كيهان « هللا لوسر بظخ دعب ءافاحلا بطخ نمفرشأ الو ع هللا مالكدغب لوسرزلا

 راردملا ثيغلا عفادت ةعفادتملا هتغالب و ىلعمامالا_حصتف

 ريو بطفل اءاقلا ةعاتبم 52 ةيناورملا ةدملاو ةيمأ ىن رصع ءاح الو

 دالخ الا ىلا ةرئاثلاةمالابىولتو لماما بعشلا ريثت هيف ةملكلا تناك اةابملئاسرا

 ماظعاوُماكأو « مهاوقا, ب وعشلااو داق لاجر هيف مالكلا مامز كلمدقف ا

 نم بابملا ىو « ما رعأ نم جاجتلاو داي 5 مهتتسللا 0 قشاقش رومالا

 جراوحلان م مهموصخ سنتالف# ءالؤم تؤ ذ اذاؤ مهدانجأ ريعاسمو هداوق

 اظح اونوأ دقف ٠ مايالا فورص تفلتو رهذلا عزفت تناك ىلا مهفقاومو قرازالاو

 دضعو « نايبلا ةناكمو « ناسالا ةظسب اوصتخاو 3 ددإلا ةكرمر و « نسألا ةوق نم

 كيعراتت تلا ال
 مامالا بطخ ىدحا تيمسدقو قبطتملا تيطخلا تريعتساو ريعبلل ةقشقشلا لصأ )00 ١

 .ةيقشقتلاب ىلع
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 ةب رغم نم هيدينيب ضرعيف ناطلسلا بحاص سلجن ر ضحي نا مدحأ سف هيلا
 ريسغ« لاونلاب ةلديلا طسب ىلا ناز نوكيامءراث“الاو ءانبالا 2') ةيئاحو «رابخالا

 ' « بارع الاب لاوق نمبي رغلا ىف هتباكح هب كبسيام ىلع الاءانعلا نم هسفن لماح

 هلمأىلاالضوتو « هلغدلايفن « بارعأالاةافج ضعب ىلاهتياو ردن دنسيامو

 صيخم؟و ةءاورلاقدصب خي راتلا اومدخي نا اوعيطتسيم ناو هللا مهمحرانتاور و

 هوعرتخناامو « بيلاسالا نم هيف هوعدتبا ام ىب رعلابدالا ىلا اودهأدقف « ةقيقحلا

 ىف تناك ناو « ابيع ال< نيبدأتملا شوفت نم تلح افرط + بيك ارتلاو ىحانللا نف

 نمنوهتشيام نيب و منيب لاح ىذق قيقحتلا ىلَوأو بدالا لهأ نم ءالبنلا نويغ

 هئاقترا رارسأو « هئشَن لوصأن م ةراوطأ ىف ىرعلاءاشنالا روتعاام ىلع فوقولا

 كضوو + «©) ناورش ونأ ىرتكل هباحصأو نامهنلا ةرظاتم ىف كفرط ردأ

 امث كلذ ريغو 620 سرفلا كلم ىلا اهادهأ ءامسلاءامنب رذنملا نا اومعز ىتااةد راجلا

 ىلا ةوزءملا ةلاسرلا رظنا لب ٠ برعلا ةيلهاخ ىلابسنو ء« بدالا بتك هب تغط

 ثنو ؛ 44 هبجو هللا ركىلع قح ىف رمعو ركب ىبأ ىلع اهوزتفا ىتلا ةديبعىنأ
 نازيم لع هلاثمأو كلذ ضرعأو « هفصاول هلاقامو نافغنب نان ةرضح ىف دسالا

 دويق نماهةلطتو « ىوطلا بايثنم كسفت در#نأدعب و «كقي و ركحو كلقع

 ىأ,فو# ىانص مأ قيلسو# ىرضح مأ وه ىودبأ : اهعضاو لع ىنفق « ديلقتلا

 اهيلعلوصحلا ين. جاتحتىتلا ةديعبلا ىأ ءابنالا ةبئاج. ةيررغلا رابخالا يأ رابخالا ةبرغم )١(
 رافسالا قاشم لمختو رافقلاو يراربلا مطق يملا

 تازاتخلا ىف اباتكى رت داكت ال يتحاهش دحو .اهم دق بدالا بتك تالم دق ةرظانملا هذه (؟)

 اهب هيونتلاب انأزتجاامةرهشلو « ةدوجلا نم اهتازنمو ةغالبلا نماهتناكلهيفارتدجوالا
 ًاضيأ بدالا بتكنم ريثكيف ةيزالاهذه فنصو رركدق (؟)
 فئاحص ةدعقرغتست ادج ةليوط يهو ىثعالا حبص يف ةطوسبم ةلاسرلاهذه (4)
 اهحسن مكحتو اهغوض ةدومل انه اهاتيثال كلاذ الولو

 ا سمن توي 8



 / باتكسلاةهدقم

 « روثعلاو ضوهنلا ئدنأ اهءاننأ اهتاواثتر وضعة دب ّرعلاةبانكسللا,تصدقاو

 مدعلاب هبشأ ادوجو ىلهاجلا رصعلافتناكف «روثدلاو روهظلا ىاوداهتب وانو

 « مهضارغأو مهيناعم ةيدأت ىف رعشلا ضرق ىلا رثنلا لمع نع برعلا فارصنال
 موجعنلاك ٠ مهتايحبلاصتاهلامعةنابالاو « ,هرا اوطأو مطاوحأ فصو ىفهن مهئانغتسالو

 « امثوعوولابجلاو ©) « اهجاجثتو بحسلاو « 2)!طوةسو ءاونالاو « ابغوزبو

 « حالسلاو ليخلاو « ءابظلاو دسالاو « ءاشلاو لبالاو © امثويمو لوبسلاو

 ةعراقمو « ناسرفلا فقاومو « مهب ورحو مهعئاقوب ةداشالاو ٠ حامرلاو فويسااو

 رخافتلاو « باسحالا نع حضنلاو « ضارعالا نع عافدلا ىف « نارقالا

 نمليلقو « ةرطفلاتامزلتسمو « ةوادبلا ثعاوب نم كلذ ىلاامو« 7*2 باسنالاب

 « مهاويد رعشلازن اك ثيح .٠ بيبحلا ةاحانمو 6« بواقلا ايافخو ؛« سوفنلاحماطم

 مهللا « مهامأر خافمني ود ىفمهمامو « مهمايأرث امد يلخت ىف مهعجرم هيلا

 نابكلاىلات يسن 9 عاجتسالا فيفس نم تالالامتو « رقفلا لوذرم نمتالاثحالا

 عماوصلا سالحا نمنابهرلا ىلا تي زعو « لك ايها باحصأ نم

 رصعلا كلذ لهأ ىلا دنسملا مالكلاروثنم نم هبانوءاجام قيئوتىفةاو رلا غلابامهمو

 نمؤت نأ, سفوخستالف « هعجارمترفوو «هرداصمتددعت ىناو « مدقلا

 وبصتام لج ناكدمف « ةلمعتملا مهتع انص نم هتمالاس 8 « ةاحزملا مهتعاضي نمهولخ

 قرشملا ىف هتعاسل هلباقي رخآ ملطيو رجفلاعم برذملا يف مجن طقسي نأ وهو ءون عمج (1)
 اءوب رطملا اومس اذهلو ثيغلا تاقوأ كلذ, فرع برعلا تناكو

 ٠ اجاجتءام تارصمملا نم انلزنأو : ميركسلانازقلا يفو بابضنالا ةدش (؟)

 ةلوهسلاو نيللا ثويملاو ةنوزهلاو ةيوعصلا ثوعولا (*)
 هبسنب ًارختفمهلوق بارغالاضعبل تأرقام نسحأ نم (4)

 مزاخ نباو مزاخ يرضنب .ماقو 2 قمو وأ تناك ءارخلا رضم اذا

 ماق ريغ ادعاق. ايرثلا يادب تلوان:و خماش فنان تسطع



 باتكلاةمدتم .

 « اهرامثىنجو لوقملاراهزأ فطتقاو « اهّرارسأ هنتك او ةعيبطلا رافسأ حيفصتو

 « اههصع ضارو « اهتنعا كلم ٠ لانبجالا سو رطو روهدلا فئاخ سردو

 نع هوا شرصق نمو ٠ نمزلا ىلع قابلارك ذلاو مايالا ىلع ةدلاخلا ةايحلا اهتفهل تناكو

 210 هدهج ىهمنم هدولخ ناك « هالوأ دنع ليصحتلا هب فقووأ « هادم غولب

 ممرعاشنيمظانلا لوقو « مهميطخو مهمتاك نبررئانلاءالك نيب اقرف ىرأ تسلو

 لعادستم «داتوأو بابسأ, تدش فاوقنمهزاجمقأ اذهنأريغ ٠ مزجارو
 هل طباضال « ادرطم ىرجو « ال_سرم ثعبنا كاذو « ضورعلا راح 2) جابثا

 ٠ نيلسرتملا ةع'ًأوءاغابلان ايعأ نملوحفلا ل يبس كولسالاديقالو « بتاكلا قوذريغ
 غالباوهو « كرتسشم ضرغىلا ىضفي و « ةدحاو ةياغىلا ىهتني نيمالكلا الكو
 « نيئراقلا سوفت ىلا هرطاوخ تانب نه ارعاش وأ ناك ا ءىشنملا سفن ىفام

 .هردص هاوحامم هش مو ريامثبل نايبلا فدطستو 6 ةحاصفلاف هلوطت ردق ىلع لك

 : هريمض تانكتسمو « هنأ دهاشم جت أتن نم

 « دب رغتلا عيدب ؛ لكشلا نسح « رظنملا ل بيمج ارئاطالا بدالابسحأامو

 سؤرو باتكلا رودصوىلا طبه « موظنملاو روثنملا هاحانج « توصلابرطم

 صقريف بتاكلا ملقىلاةعيدبلاهدب راغا ثعبي واهب مقي نك اسمامنمذختيف ءارعشلا

 رعاشلا ناسل ىلع برطملا هنوص ل سرب و « تامغنلا فلتخمب زودصلا ىف بولقلا
 ناوددىف ءارعشلاو باتكلا امو ٠ تاعيقوتلا فلتؤع ماسجالا ىف حاو رالا زمف

 لئكلالزانمىلا سوفنلا نوكرحي « ناديعو رهازمو « نانفأو ناصغأ الا بدالا

 لالا تاحاس اهنوديس و

 )١( نيودلاو ملعتلا تاالءابالا رهظن الابن ا ريغ سنفنلا يفةكتلمنوكتدق ةباتكلانأ ديرب ١

 جاومالاجابنالا (؟) ٠ قيرطلاو ارشجلاهبذاريزاجلاو



 ءايحالا « هبحو هلآ ىلغو دم انديسس ىلع هللا لصو ؛ نيملاعلا بر هلل دما

 ملسو « ةحلاصلا مهلامعأو ةعفانلا مهراث آب

 سفنلا ىف لوجحنام زارب ال ةليسولا ىه هللا كدعسأ  ةءاتكلاف دعبو

 حولب قلعب امري وصتو « ركفلا تاحفص ىف تايئرملا ماسترانم ةلصا+ ارطاوخلا نم

 حتاوسوىنامالا قو ربنمنهذلاه. ضبنيام ةلاحاو « ضارغالاو ىناعملا نملايخلا

 راصب *الا هدهشتو « بابلالا ةكردتو « ةدئفالاهسحتامئاقالاثم«لامتالا

 طظبضو « راكفالا دباوأ نم رعاشملا ءامس ىف نب ام ةقي ر - تماع اك شو

 ابقي رط نيئشنملا نم جهتنا نف . 21١ تاكردملال 1 نم ساوحلا طاسب ىف قفخام
 « موقنهذو « ماس عبطو « ةيفاصةحي رقو « ةيك از سفن نم اهتدع اهل ”دعاو

 « نونفلا فارطاب ذخأو «عساو عالطاو « ةيعملاو ةمدبو « ةيورو ةظفاحو

 ٠ ىنابملل ماكحإ و « ىتاعملل راك-ةباو « ةغايصلا ىف نانتفاو « ةعانصلا ىف ننفتو

 )١( راصبالا دهاشم طبضو « راكفالا دراوش ديق ةباتكلا نأ .. دارملا ٠
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 ىلاثلا ىماش اب ىسابع

20“ 

 0| ف ابأتك نم بتاكو « نيصاخما كديبع نم دبع اذه

 ؛ كتاوصو كناطلس رصع ىف رهظو « كتلود مانأ ىف أششذ « نيم٠لا
 دعب ىنرعلا بدالا ظديأ:نميف هعبضو اباتك كتدس ءايلع ىلا مفرب
 «نايبلا نايعأ » نايغ الا كئل وأ نف +: ةياؤيك ديس ب هضمأو ءهيدقر

 فرعام « ةقحاللتملا كامن فداؤرو « ةقباستملا كابا يدايأ الول نيذلا

 الاقنك وأ اظفاح مهرك ذل خيراتلا نك الو ءاليبس مهسوفن ىلا بذالا

 «هياذ ةلالح ىلا د 58 اا لع للا ممنأ دقلو

 لضفو « ليعامسأ دجمو « مب ىهأ ريا ةلوطبو « لعدم ةمه « هبافص لاكو

 0-10 اا ارت راسسألا هيل قلب نم ريح فاكت « تيفو
 دوه راث ١ نم ارثأو «هرضغ تانسح نم ةتببح تناك اذا امسال

 ىبو رسملا سبع
00 

 ١ وسقف
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 ثلاثا وتجي
 يبصمجي حس

 رصعلا اذه ىف ةيبرملا بادآلا خيرات نصاخ باتك

 ءارعشلاو باتكلا نم ءايدالا يروهشم مجارو

3-8 

1 

 ره
 وي

 سدس ( عسر هتتحمب 5-1

 « فلؤملا ةظوفحم لقالاو عبطلا قوقح »

 #« ىلوالا ةعبطلا
 2 ظظهظمن
 م1951 4

 « رصعي - مورلا ةراحي هيلامْا هعبطملا
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